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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, за до вољ ство нам је да Вам 
пред ста ви мо дру ги ово го ди шњи број ча со пи са Со ци јал на по ли ти ка 
ко ји је по све ћен је по ло жа ју осо ба са ин ва ли ди те том у Ср би ји.

Нај ве ћи део ра до ва је ем пи риј ског ка рак те ра, што сма тра мо 
по себ но зна чај ним, јер ука зу је на тен ден ци ју раз ви ја ња ис тра жи вач-
ких при сту па у со ци јал ном ра ду и со ци јал ној по ли ти ци, ко ји су ду го 
би ли у „сен ци“ те о риј ских дис кур са и пре глед них чла на ка. Не спо ре-
ћи зна чај те о риј ских ори јен та ци ја и по тре бу да се ана ли зи ра ју и кри-
тич ки по сма тра ју већ по сто је ћа зна ња, сма тра мо да је за прак тич не 
на уч не ди сци пли не као што су со ци јал на по ли ти ка и со ци јал ни рад, 
од из у зет ног зна ча ја да има ју што ве ћи број ем пи риј ских и ак ци о них 
ис тра жи ва ња. У том кон тек сту охра бру је мо вас за да ља апли ка тив на 
ис тра жи ва ња, ка ко би смo ус по ста вља ли ба ланс из ме ђу те о риј ских и 
ем пи риј ских при сту па, што би тре ба ло да до при не се још ве ћем ква-
ли те ту и са др жај но сти ча со пи са. Од по себ ног је зна ча ја, да се још 
ви ше укљу че струч ња ци из прак се, са сво јим ана ли за ма, ис тра жи ва-
њи ма, кри ти ка ма, јер се ти ме обез бе ђу је кон ти ну и ра на раз ме на ис-
ку ста ва и уна пре ђу је област со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. 

Ан ки ца Си мо на Ко ва че вић пред мет сво га ра да за сни ва на по-
ла зи шту да кон цепт јед на ких мо гућ но сти за де цу са смет ња ма у раз-
во ју ни је ствар по ро ди це, ни ти за га ран то ва них пра ва, већ из град ња 
од го вор ног дру штве ног си сте ма  спо соб ног да кроз по ли тич ке, еко-
ном ске и со ци јал не ка па ци те те омо гу ћи њи хо ву со ци јал ну ин клу-
зи ју. Ука зу је на зна чај функ ци о нал ног од но са и са рад ње породицe 
де те та са смет ња ма у раз во ју и ин тер ре сор не ко ми си је као ва жног 
пре дик то ра де те то ве со ци јал не ин клу зи је. По себ на па жња по све ће-
на је зна ча ју Бро фен бре не ро ве те о ри је еко ло ги је људ ског раз во ја за 
раз у ме ва ње по ро ди це као кон струк та ко ји ни је мо гу ће из дво ји ти из 
дру штве ног кон тек ста. 

Мар ко Ми ла но вић и Мом чи ло Ста но је вић ана ли зи ра ју 
ускла ђе но сти за ко но дав ног окви ра са Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том и ис пи ту ју ставовe пред став ни ка ци вил ног сек-
то ра о то ме шта је по треб но да ље пред у зе ти ка ко би се по спе ши ло 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. Кроз ан кет но ис тра жи ва ње и 
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ра ди о ни це у ко ји ма су уче ство ва ли пред став ни ци ци вил ног сек то ра 
из дво је не су ак тив но сти ко је су ран ги ра не у од но су на њи хов зна чај. 
Ре зул та ти по ка зу ју да нај ве ћи ефе кат на за по шља ва ње има ју ме ре 
усме ре не на ши ри дру штве ни кон текст, по сло дав це, обра зо ва ње, ло-
кал ну са мо у пра ву и са ме осо бе са ин ва ли ди те том. 

Ми ро слав Бр кић и Мар ко Ми ла но вић при ка зу ју ре зул та те 
ем при риј ског ис тра жи ва ња о про бле ми ма и пер спек ти ва ма у за по-
шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том из угла нај ва жни јих ак те ра ових 
про це са - по сло да ва ца и осо ба са ин ва ли ди те том. Ис тра жи ва ње је 
оба вље но у 6 гра до ва у Ср би ји, а по да ци су при ку пља ни кроз фо кус 
гру пе. Ре зул та ти су по ка за ли да огра ни че на по тре ба за за по шља ва-
њем пред ста вља је дан од основ них про бле ма при ме не би ло ког за ко-
на ори јен ти са ног на за по шља ва ње. Та ко ђе, не га тив ни ста во ви по сло-
да ва ца, не пот пу на ин фор ми са ност, али и па сив ност са мих осо ба са 
ин ва ли ди те том не ке су од нај зна чај ни јих пре пре ка у њи хо вом за по-
шља ва њу. 

Зна чај пер со нал не аси стен ци је ис так нут је у број ним на ци о-
нал ним и ме ђу на род ним до ку мен ти ма, али је и да ље од ли ку је не-
рав но мер на до ступ ност и не ин фор ми са ност пру жа о ца и ко ри сни ка о 
ње ном са др жа ју и по сто ја њу. Гор да на Рај ков и Ли ди ја Ми ла но вић 
ева лу и ра ју ква ли тет услу га из угла не по сред них пру жа о ца – пер со-
нал них аси сте на та. Ре зул та ти по ка зу ју да нај ве ћи број пер со нал них 
аси сте на та сма тра да би би ло до бро да се уве де мо гућ ност скла па-
ња уго во ра на нео д ре ђе но вре ме, да се ја сни је де фи ни ше по сао пер-
со нал ног аси стен та, те да је по треб но ја сно од ре ди ти њи хо во рад но 
вре ме.

У овом бро ју у це ли ни пред ста вља мо 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 ко ји је 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 Кон вен-
ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. 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 ја, а ба зи ран је на пар ти ци па тив ној ме то до ло ги-
ји, ана ли зи по сто је ћих до ку ме на та, при ку пља њу по да та ка из раз ли-
чи тих из во ра и ис ку ста ва ОСИ у прак си, кроз упит ни ке, ин тер вјуе 
и фо кус гру пе. У овом из у зет но ва жном до ку мен ту за уна пре ђе ње 
по ли ти ке пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том, де таљ но је ана ли зи ра на 
при и мен љи вост нај зна чај ни јих од ред би Кон вен ци је. По себ на па жња 
по све ће на је пре по ру ка ма, од но сно ли сти пи та ња на ко је др жа ва тре-
ба да од го во ри у ци љу уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том 
и при мен љи во сти од ред би у прак су.
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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, у име уред ни штва ча со пи са 
Со ци јал на по ли ти ка, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је и Удру же ња 
струч них рад ни ка со ци јал не за шти те Ср би је, за хва љу јем вам се на 
са рад њи.

        У Бе о гра ду,                                         Уред ник ча со пи са,
21. септембра 2015. го ди не                       проф. др Ми ро слав Бр кић
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Анкица Симона Н. Ковачевић*

Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу

ПРИМЕНА ЕКО-СИСТЕМСКЕ  
ТЕОРИЈЕ У ПРАКСИ СОЦИЈАЛНОГ 
РАДА: ОДНОС ПОРОДИЦЕ ДЕТЕТА 

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ**

Сажетак
По ро дич на сре ди на пред ста вља нај по год ни је ме сто за под-

сти ца ње раз во ја, за до во ља ва ње по тре ба и со ци јал ну ин клу зи ју де-
це са смет ња ма у раз во ју. Ка ко по ро ди ца чи ни део дру штве ног си-
сте ма не ми нов но је усло вље на сре дин ским фак то ри ма ко ји ути чу 
на спо соб ност по ро ди це да од го во ри и обез бе ди оства ри ва ње деч-
јих пра ва. Пред мет ра да са сто ји се у ука зи ва њу да кон цепт јед на-
ких мо гућ но сти за де цу са смет ња ма у раз во ју ни је ствар по ро ди це, 
ни ти за га ран то ва них пра ва, већ из град ња од го вор ног дру штве ног 
си сте ма спо соб ног да кроз по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не ка па-
ци те те омо гу ћи њи хо ву со ци јал ну ин клу зи ју. Циљ ра да је да ука-
же на зна чај функ ци о нал ног од но са и са рад ње породицe де те та са 
смет ња ма у раз во ју и ин тер ре сор не ко ми си је као ва жног пре дик-
то ра де те то ве со ци јал не ин клу зи је. По себ на па жња по све ће на је 
зна ча ју Бро фен бре не ро ве те о ри је еко ло ги је људ ског раз во ја за раз-
у ме ва ње по ро ди це као кон струк та ко ји ни је мо гу ће из дво ји ти из 
дру штве ног кон тек ста. 
Кључ не ре чи: по ро ди ца, де ца са смет ња ма у раз во ју, ин тер ре сор на ко ми-

си ја, парт нер ство.

* Предавач за област социолошке науке, ankicakovacevic@yahoo.com 
*  Рад је део докторске дисертације која је у изради, под називом: „Партнерство 

интерресорне комисије и породице деце са сметњама у развоју у операционализацији 
социјалне инклузије“ на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду.
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1. ПО РО ДИ ЦА ДЕ ТЕ ТА СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ

Не сум њи во је да је по ро ди ца био-пси хо-со ци јал на за јед ни ца 
ко ја је нај ва жни ја и нај по год ни ја за раст, раз вој и со ци ја ли за ци ју 
де те та. У по ро дич ној сре ди ни де те на нај при род ни ји на чин сти че 
ис ку ства и за до во ља ва основ не по тре бе: са знај не, за си гур но шћу, 
при пад но сти, љу ба ви. Иако до ла зак но вог чла на, ве ћи на по ро ди ца 
до че ку је са ус хи ће њем, на ста ју и си ту а ци је ка да уме сто ра до сти 
ро ди те љи до жи ве бол при са зна њу да њи хо во де те има смет ње у 
раз во ју. Број на ис тра жи ва ња, ка ко у све ту та ко и код нас, по ка зу ју 
да ро ди те љи ис по ља ва ју сле де ће емо ци о нал не ре ак ци је на спо зна-
ју да де те има смет ње: уз не ми ре ност, од би ја ње чи ње ни це да де те 
има смет ње у раз во ју, осе ћа ње кри ви це, огор че но сти, де пре си је, 
од ба ци ва ње и при хва та ње де те та.1) Ја сно је да ове емо ци је ути чу 
на од но се ме ђу брач ним дру го ви ма, али и на де те ко је осе ћа не-
га тив ну ат мос фе ру у по ро ди ци. Очи глед но да по ро ди ца као „жи-
ви си стем“ трај на и ор га ни зо ва на це ли на, оства ру је свој сми сао у 
раз ли чи тим кон фи гу ра ци ја ма, тра га ју ћи за функ ци о нал ном фор-
мом. Успе шна је она ко ја се при ла го ђа ва кроз вре ме, на ба зи пред-
ви дљи вог по на ша ња у скла ду са по ро дич ним пра ви ли ма, одр жа ва 
по ро дич но је дин ство, по шту је ин ди ви ду ал не и раз вој не по тре бе 
свих чла но ва, по себ но бри ну ћи о ста ри ма, де ци и чла но ви ма са 
по себ ним по тре ба ма“.2) Про цес пре ва зи ла же ња кри зе у су о ча ва њу 
са иза зо ви ма ко је са со бом до но си ро ди тељ ство де те та са смет ња-
ма у раз во ју ути ца ће и на це ло ку пан раз вој де те та али и на са му 
по ро ди цу. Ма ли је број ро ди те ља ко ји сми ре но при хва те но во на-
ста ле окол но сти, док ве ћи на ни је у ста њу да објек тив но са гле да, 
ефи ка сно ре ши кри зу и при ла го ди се си ту а ци ји. По ред стре са са 
ко јим се ро ди те љи су о ча ва ју, по сто ји низ дру гих спе ци фич но сти 
и ри зи ка ко ји но си ро ди тељ ство де це са смет ња ма у раз во ју. Ове 
по ро ди це су че сто ме та дис кри ми на ци је у за јед ни ци што до во ди 
до то га да оне пот пу но мар ги на ли зу ју де те и ти ме са ме до при но-
се ње го вој изо ла ци ји. Бу ду ћи да је код уме ре них и те жих об ли ка 
смет њи код де це ну жно до дат но ан га жо ва ње не са мо ро ди те ља већ 
и оста лих чла но ва, по ро ди ца има по тре бу за пру жа њем сва ко днев-
не не ге и по мо ћи. Ова си ту а ци ја где је дан од ро ди те ља не мо же да 

1) Ро зма ри Шек спир, Пси хо ло ги ја оме те них у раз во ју, Но лит, Бе о град, 1979; Ма ри ја Ми-
тић, „Не ке осо бе но сти по ро ди це де те та хен ди ке пи ра ног це ре брал ном па ра ли зом“, у : 
Де тињ ство, ха би ли та ци ја, ин те гра ци ја, (уред ник Алек сан дар Са вић) , За вод за це ре-
брал ну па ра ли зу и раз вој ну не у ро ло ги ју, Бе о град, 1997, стр. 56.

2) Не ве на Ча лов ска-Хер цог, Љи ља на Стој ко вић, „Пси хо со ци јал ни аспек ти жи во та осо ба 
са ин ва ли ди те том“, у: Осо бе са ин ва ли ди те том и окру же ње, (уред ник Вик то ри ја Ци-
цић), Цен тар за про у ча ва ње ал тер на ти ва, Бе о град, 2001, стр. 71. 
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бу де рад но ан га жо ван због не ге де те та про у зро ку је ег зи стен ци јал-
не про бле ме и ма те ри јал ну не си гур ност. Ове по ро ди це су у ве ћој 
или ма њој ме ри еко ном ски за ви сне од ма те ри јал не по мо ћи3) ко ју 
оства ру ју на осно ву про це не ко јом се утвр ђу је пра во на до да так за 
по моћ и не гу дру гог ли ца. 

Ро ди тељ ство де те та са смет ња ма у раз во ју пред ста вља иза-
зов ну и те шку уло гу ко ја мо же да до ве де чак и до по ре ме ћа ја по-
ро дич них и парт нер ских од но са. Ро ди те љи, че сто не спрем ни и за-
те че ни си ту а ци јом у ко јој су се на шли ни су спо соб ни да при хва те 
од го вор ност и из вр ша ва ју оба ве зе ко је ова кво ро ди тељ ство но си са 
со бом. Склад но функ ци о ни са ње брач них парт не ра у ра ном де тињ-
ству де це са смет ња ма у раз во ју ути че на ства ра ње осе ћа ја ме ђу-
соб ног раз у ме ва ња, по др шке и по ве ре ња. Фор ми ра ње по зи тив них 
ста во ва ро ди те ља пред у слов је за при хва та ње ин ва лид но сти вла-
сти тог де те та, што пред ста вља пр ви ко рак у пре ва зи ла же њу кри-
зне си ту а ци је. Дру ги, не та ко бе зна ча јан ко рак, ко ји мо же да убла-
жи или су прот но да оте жа и оста ви трај не по сле ди це у про це су 
адап та ци је на кри зну си ту а ци ју, је ути цај ко ји до ла зи из дру штве-
ног окру же ња. Из тог раз ло га, нео п ход ност од го во ра дру штве не 
сре ди не у по гле ду пру жа ња ин фор ма ци ја и са рад ње са ро ди те љи-
ма де те та са смет ња ма у раз во ју зна чи и по моћ у очу ва њу по ро ди-
це и нај бо љег ин те ре са де те та. 

Пр ва уста но ва ко ме се ро ди те љи обра те је сте деч ји дис-
пан зер, где се че сто при ли ком си сте мат ских пре гле да и при ме те 
оште ће ња. На кон пре гле да ро ди те љи и де те се упу ћу ју у спе ци-
ја ли зо ва не ин сти ту ци је за (ре)ха би ли та ци ју, где тим струч ња ка 
(пси хо ло зи, де фек то ло зи, ло го пе ди и др.) до но си од лу ку о да љем 
про це су ин тер вен ци је. Ова пр ва ка ри ка ула ска де те та са смет ња-
ма у раз во ју у си стем ори јен ти са на је ка ме ди цин ском мо де лу4) 
при сту па ин ва лид но сти. Пре ма овом мо де лу де те се по сма тра као 
па ци јент, про це на функ ци о ни са ња де те та се вр ши ис кљу чи во на 
осно ву ме ди цин ске до ку мен та ци је а план ре ха би ли та ци је до но се 
и ре а ли зу ју струч ња ци без уче шћа ро ди те ља. Ве ћи на ро ди те ља 
при хва та ова кав вид ра да са де те том сма тра ју ћи га при род ним то-
ком у раз во ју де те та са смет ња ма у раз во ју. Тре ну так ка да по ста-

3) Члан 92. За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.

4) То зна чи да овај мо дел на гла ша ва здрав стве ни не до ста так и при том под ра зу ме ва да је 
ин ва ли ди тет оно што огра ни ча ва и у пот пу но сти бло ки ра со ци јал ну ин те гра ци ју. Овај 
мо дел је до ми ни рао до де ве де се тих го ди на про шлог ве ка и ин ва ли ди тет је по сма тран 
као до ми нант но здрав стве но пи та ње, где је „од го вор ност“ за ста ра ње о осо ба ма са ин-
ва ли ди те том пре пу ште но спе ци ја ли зо ва ним ин сти ту ци ја ма. Трет ман ове гру пе ста нов-
ни ка као па сив них ко ри сни ка др жав них услу га оси ро ма ши ла је осо бе са ин ва ли ди те том 
али и ути ца ла на дис кри ми на ци ју и пот пу ну мар ги на ли за ци ју ових ли ца. 
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ну све сни да ова кав вид по др шке ни је дао же ље не ре зул та те је сте 
по ла зак у шко лу. Ова дру га ка ри ка ула ска у си стем обра зо ва ња и 
вас пи та ња за ро ди те ље је зна чи ла да тре ба да ода бе ру спе ци јал-
не шко ле јер ре дов не шко ле ни су би ле спо соб не да од го во ре на 
по тре бе ове де це. Ка ко су ова кве шко ле углав ном би ле ста ци о ни-
ра не у ве ћим град ским сре ди на ма, та ко су ро ди те љи из ма њих сре-
ди на овај про блем ре ша ва ли са ми, без ика квог ви да ор га ни зо ва не 
по др шке од стра не за јед ни це. Ме ђу тим, сту па њем на сна гу но вог 
За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња5), ро ди те љи-
ма се пру жа ор га ни зо ва на по др шка у оства ри ва њу еле мен тар них 
деч јих пра ва по мо ћу но вог ме ха ни зма - ин тер ре сор не ко ми си је. 
Ус по ста вља њем прав ног ме ха ни зма, ин тер ре сор не ко ми си је, раз-
ви ја се те мељ ни ја бри га др жа ве о де ци са смет ња ма у раз во ју ко ја 
под ра зу ме ва ак тив но сти свих дру штве них сек то ра (здрав стве ног, 
со ци јал ног и обра зов ног) у оства ри ва њу со ци јал не ин клу зи је. Овај 
но ви при ступ у ра ду са по ро ди цом и де цом са смет ња ма у раз во-
ју на стао је на те ме љи ма со ци јал ног мо де ла6) од но сно те о риј ског 
при сту па ко ји се на зи ва со ци јал но-ин клу зив ни и про мо ви ше ста-
но ви ште да је ин ва лид ност кон структ ко ји ни је мо гу ће из дво ји-
ти из дру штве ног кон тек ста. Од го вор ност за со ци ја ли за ци ју ове 
де це, по ред на ве де них ин сти ту ци ја де ле и ро ди те љи (по ро ди ца) 
ко ји ма је омо гу ће но да ак тив но уче ству ју у про це су до дат не по др-
шке. Уло га ро ди те ља у ин тер вент ном про це су до дат не по др шке и 
њи хо ва са рад ња са ин тер ре сор ном ко ми си јом,7) ана ли зи ра на је из 
пер спек ти ве си стем ског при сту па, са по себ ним освр том на Брон-
фен бре не ро ву те о ри ју еко ло ги је људ ског раз во ја.

5) За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2009.

6) Пре ма овом при сту пу, про блем ни је здрав стве но оште ће ње по је дин ца, већ пи та ње: у 
ко јој ме ри је дру штве но окру же ње при ла го ђе но раз ли чи тим спо соб но сти ма и за до во-
ље њу по тре ба по је ди на ца? Дру штве на ин те гра ци ја, из ко је се ка сни је раз ви ја про цес 
ин клу зи је по сма тра се као по ка за тељ спрем но сти и од го во ра дру штве ног окру же ња да 
ан га жу је рас по ло жи ве ка па ци те те осо ба са ин ва ли ди те том. Со ци јал но-ин клу зив ни мо-
дел про у ча ва ња на гла ша ва да је про блем ин клу зи је ње на со ци јал на усло вље ност од но-
сно од ре ђе ност фак то ри ма сре ди не у ко јој осо ба са ин ва ли ди те том жи ви. Ка да је ин-
клу зи ја у пи та њу тре ба ло би па жњу усме ри ти на оства ри ва ње људ ских пра ва, ко ја као и 
оба ве зе, иден тич но ва же и за ову ка те го ри ју ста нов ни штва. Ова кав, со ци јал ни при ступ, 
ин си сти ра на укла ња њу пре пре ка за под јед на ко уче шће и укла ња ње ин сти ту ци о нал не 
дис кри ми на ци је.

7) Пра вил ник о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни ку, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.
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2. ЕКО-СИ СТЕМ СКИ ПРИ СТУП И ПРАКСА 

У РА ДУ ИН ТЕР РЕ СОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ

Ин тер ди сци пли нар ност, као су штин ска од ли ка но ве ме то до-
ло ги је у под руч ју ра да са де цом са смет ња ма у раз во ју, ука зу је на 
при ме ну са вре ме них мо де ла прак се со ци јал ног ра да, ко ји про из и-
ла зе из си стем ског при сту па и Бро фен бре не ро ве те о ри је еко ло ги је 
људ ског раз во ја. Ка ко је те жи ште овог ра да од нос по ро ди це де це са 
смет ња ма у раз во ју и ин тер ре сор не ко ми си је, та ко је за раз у ме ва ње 
тог од но са нео п ход но при ка за ти кључ на обе леж ја ове па ра диг ме. 
Си стем ске иде је у со ци јал ном ра ду раз ви ја ју се 70-тих го ди на про-
шлог ве ка, а по ре кло ду гу ју би о ло шкој те о ри ји (вон Бер та лан фи ја 
1971) ко ја сма тра да су сви ор га ни зми део од ре ђе ног си сте ма и део 
над си сте ма. Основ ни прин ци пи на ко ји ма се за сни ва си стем ски 
при ступ је су: да се си стем не по сма тра са мо као скуп еле ме на та 
(це ло ви тост), већ да су и од но си ме ђу еле мен ти ма под јед на ко зна-
чај ни као и по је ди нач ни еле мен ти (по ве за ност), вре ме ном од но-
си еле ме на та у си сте ми ма по ста ју сло же ни ји (ди фе рен ци ја ци ја) 
што до во ди то то га да про ме на у јед ном еле мен ту си сте ма ути че 
на дру ге и цео си стем (ре ци про ци тет), да би си стем био ста би лан 
нео п ход но је да одр жа ва рав но те жу ме ђу де ло ви ма (хо ме о ста за) и 
по след њи прин цип ука зу је на чи ње ни цу да би си сте ми оба вља ли 
ва ља но сво ју функ ци ју ва жно је да до би ју по др шку од дру гих си-
сте ма8). На осно ву ових прин ци па мо же се за кљу чи ти да си стем ски 
при ступ по ма же раз у ме ва њу ин сти ту ци ја, њи хо вих ин тер ак ци ја 
са дру ги ма и на ко ји на чин се мо гу уне ти про ме не. Нај ве ћи до-
при нос у при ме ни си стем ске пер спек ти ве у со ци јал ном ра ду да ли 
су Пин кус и Ман хајм9) ко ји сма тра ју да за до во ље ње по тре ба љу-
ди и њи хо во функ ци о ни са ње за ви си од рас по ло жи вих си сте ма у 
њи хо вом окру же њу. Циљ со ци јал ног ра да је сте да утвр ди ко ји су 
то про бле ми у ин тер ак ци ји из ме ђу кли јен та и њи хо вог окру же ња, 
уна пре ђе ње по сто је ћих и ус по ста вља ње но вих ре ла ци ја у пру жа-
њу по др шке кли јен ти ма. Те о ри ја ко ја се укла па у си стем ски при-
ступ и пот пу ни је опи су је окру же ња у ко ји ма се по је ди нац раз ви ја, 
а ко ја ће нам по мо ћи да ис пи та мо те шко ће у ин тер ак ци ји кли јен та 
и си сте ма као но си о ца про ме не је сте Бро фен бре не ро ва еко ло шка 
те о ри ја.

8) Lud wig, von Ber ta lanffy, Ge ne ral System The ory: Fo un da ti ons, De ve lop ment, Ap pli ca tion, 
Alien La ne, Lon don, 1971.

9) An ne Pin cus, Al len Mi na han, So cial Work Prac ti ce: Mo del and Met hod, Ita scaIL, Pe a cock, 
1973.
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По сту ла те ове те о ри је по ста вио је Бро фен бре нер, ко ји је 
на сли ко вит на чин опи сао као сет ру ских ба бу шки, где је по је ди-
нац она нај ма ња ба бу шка, а оста ле ба бу шке чи не си сте ми ко ји ма 
при па да и ко ји ути чу на ње гов раз вој. Си сте ме је кла си фи ко вао 
на сле де ћи на чин, пр ви си стем је сте ми кро (то је нај че шће по ро-
ди ца, вр шња ци и род би на), дру ги је ме зо си стем (ко ји об у хва та 
од но се из ме ђу ми кро си сте ма), за тим ег зо си стем (рад но ме сто ро-
ди те ља, школ ски од бо ри, ко ми си је за про це ну по тре ба) и по след-
њи ма кро си стем (об у хва та со цио-де мо граф ске и ин сти ту ци о нал не 
обра сце кул ту ре у ко ме по је ди нац жи ви)10). У окви ру ове пер спек-
ти ве по је ди нац се схва та као си стем умре жен са оста лим си сте-
ми ма у око ли ни, чи ји раз вој и фор ми ра ње про из и ла зе и од ре ђе ни 
су ка рак те ри сти ка ма при мар ног при па да ју ћег си сте ма, као што је 
по ро ди ца.11) Им пли ка ци је еко ло шке те о ри је раз во ја за ту ма че ње 
ре ла ци је по ро ди ца де те та са смет ња ма и ин тер ре сор не ко ми си је, 
ини ци ра про ме не у со ци јал ној по ли ти ци, ста вља ју ћи на гла сак на 
умре жа ва ње, ак тив ну пар ти ци па ци ју и гра ђе ње но вог со ци јал ног 
мо де ла ин тер вен ци је ко ји би оси гу рао со ци јал ну ин клу зи ју. 

Ре гу ла ти ва ко јом се уре ђу је рад ин тер ре сор не ко ми си је сту-
па на сна гу го ди ну да на ка сни је не го што је За ко ном о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња утвр ђе но по сто ја ње исте, што го-
во ри о де кла ра тив ном ни воу по др шке тј. „са мо на па пи ру“. Пра-
вил ник о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци 
де те ту и уче ни ку12) (у чи јој су из ра ди уче ство ва ли Ми ни стар ство 
про све те, Ми ни стар ство здра вља и Ми ни стар ство ра да и со ци-
јал не по ли ти ке) бли же од ре ђу је усло ве и ме ре по др шке де те ту, 
уре ђу је на чин ра да и уло ге чла но ва ин тер ре сор не ко ми си је. Пре-
ма овом пра вил ни ку уло га ко ми си је је сте да сва ки члан у окви ру 
свог си сте ма про це ни по тре бу за по др шком и до дат ним об ли ци ма 
по др шке и за јед но пред ло же ин ди ви ду ал ни план по др шке. До дат-
на по др шка13) од но си се на пра ва и услу ге ко је де те ту обез бе ђу ју 
пре ва зи ла же ње фи зич ких и со ци јал них пре пре ка ка не сме та ном 
оба вља њу сва ко днев них жи вот них ак тив но сти од зна ча ја за укљу-
чи ва ње у обра зов ни про цес, жи вот у за јед ни ци и успе шно на пре-
до ва ње. Ко ми си ју чи не три стал на чла на и то пред став ник си сте-
ма здрав стве не за шти те (пе ди ја тар), обра зов но-вас пит ног си сте ма 

10) Ју ри Брон фен бре нер, Еко ло ги ја људ ског раз во ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1997, стр. 13.

11) Ма ри ја Ми тић, „Пси хо ло ги ја у за јед ни ци“, у: Сва ко има не ког ко га не ма (приредилa 
Бран ка Ра до је вић), FA MI LIA, Бе о град, 2005.

12)  За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.

13)  Члан 3 Пра вил ни ка
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(школ ски пси хо лог) и со ци јал не за шти те (струч ни рад ник на по-
сло ви ма со ци јал ног ра да), два по вре ме на чла на (струч ња ка) ко ји 
нај бо ље по зна ју при ли ке у по ро ди ци и ко ор ди на тор као пред став-
ник оп штин ске упра ве (чи ја је уло га углав ном ад ми ни стра тив ног 
ка рак те ра). Прин ци пи ра да Ко ми си је за сни ва ју се на по што ва њу 
до сто јан ства, ува жа ва њу раз ли ка, за бра ни дис кри ми на ци је, као и 
очу ва њу иден ти те та сва ког де те та и обез бе ђи ва њу пу ног и ква ли-
тет ног уче шћа де те та у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, са по-
себ ним на гла ском на обра зов ну сфе ру. По сту пак про це не по тре ба 
ини ци ра ро ди тељ или ста ра тељ, од но сно струч на слу жба али опет 
уз са гла сност ро ди те ља. Ми шље ње Ко ми си је до но си се на кон са-
стан ка са ро ди те љем, ста ра те љем, а на осно ву об је ди ње ног по је ди-
нач ног ми шље ња сва ког стал ног чла на.

По је ди нач но ми шље ње сва ког чла на Ко ми си је те ме љи се на 
осно ву про це не усло ва жи во та де те та и по ро ди це, опи са де те та 
и ње го вог функ ци о ни са ња као и уви да по др шке ко је је де те већ 
оства ри ло. По је ди нач но ми шље ње пред став ни ка си сте ма здрав-
стве не за шти те за сни ва се на осно ву про це не: здрав стве ног ста ња 
де те та, при ло же не ме ди цин ске до ку мен та ци је, да ли је спро во ђе-
на ре дов на си сте мат ска здрав стве на за шти та и струч ни пре гле ди, 
и да ли ма те ри јал но-про стор но- хи ги јен ски усло ви за до во ља ва ју 
здрав стве не стан дар де. До дат на по др шка ко ју мо же да пре по ру чи 
пред став ник здрав стве не за шти те је: обу ка за по сту па ње у да ва њу 
те ра пи је де те ту, пред лог о до дат ним спе ци ја ли стич ким пре гле ди-
ма као и са ве то дав ни рад са по ро ди цом и де те том.

По је ди нач но ми шље ње пред став ни ка си сте ма обра зов ног 
си сте ма те ме љи се на про це ни до са да шње укљу че но сти де те та у 
вас пит но-обра зов ни рад, мо гућ но сти ма по ро ди це да по мог ну де те-
ту у уче њу и обез бе де при бор за рад, као и уда ље ност од шко ле. У 
том сми слу до дат ну по др шку ко ју мо же да пре по ру чи пред став ник 
обра зов ног си сте ма је из ра да ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на, 
мо гућ ност ан га жо ва ња пе да го шког аси стен та или пра ти о ца де те та 
и упо тре бу аси стив не тех но ло ги је.

Пред став ник со ци јал не за шти те да је по је ди нач но ми шље ње 
на осно ву про це не ма те ри јал ног ста ња по ро ди це, ка кви су од но си 
ме ђу чла но ви ма по ро ди це и ши рим окру же њем, да ли је де те без-
бед но у по ро ди ци и на ко ји на чин про во ди сво је сло бод но вре ме. 
На осно ву про це не, у сфе ри со ци јал не за шти те, до дат на по др шка 
би зна чи ла кон крет не услу ге со ци јал не за шти те (ко је по сто је у да-
тој ло кал ној за јед ни ци, днев ни бо ра вак, по моћ у ку ћи и др.) као 
и са ве те о ма те ри јал ним сред стви ма ко је мо гу да оства ре (деч ји 
до да так, ту ђа не га и по моћ и сл.). Уло га по вре ме ног чла на Ко ми-
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си је, ко ји мо же би ти струч њак из би ло ко је обла сти а да је имао 
че сте кон так те са де те том и по ро ди цом, је сте да пру жи до дат не 
ин фор ма ци је Ко ми си ји јер нај бо ље по зна је при ли ке у по ро ди ци, 
пре пре ке и мо гућ но сти за пре ва зи ла же ње истих, као и да пре по ру-
чи под руч ја у ко ме је нај бит ни ја до дат на по др шка ра ди успе шни јег 
укљу чи ва ња де те та у жи вот за јед ни це. У про це су про це не ми шље-
ње мо гу да ти и осо ба од по ве ре ња (члан по ро ди це, осо ба ко ја чу ва 
де те и сл.), са мо де те има пра во да уче ству је и из ра зи сво је ми-
шље ње (о то ме шта во ли да ра ди, ка ко про во ди сло бод но вре ме, са 
ким се игра и сл.), и вр шња ци ко ји од лич но по зна ју шта де те мо же 
(бра ћа, се стре, де ца из су сед ства или вр ти ћа). 

Пре ма пра вил ни ку ро ди тељ (ста ра тељ) ини ци ра са ста нак, 
при ла же ме ди цин ску до ку мен та ци ју, пред ла же осо бу од по ве ре ња, 
да је исти ни те ин фор ма ци је о свим ре ле вант ним пи та њи ма у ве-
зи са де те том и по ро ди цом, али и да је сво је су ге сти је и за па жа ња 
о пре пре ка ма и огра ни че њи ма са ко ји ма се су сре ћу у сва ко днев-
ном жи во ту. На кон при ба вље ног ми шље ња од раз ли чи тих ак те ра, 
пред сед ник Ко ми си је ( стал ни члан, иза бран од оста лих стал них 
чла но ва) до но си об је ди ње но за јед нич ко Ми шље ње Ко ми си је за 
про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или 
со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку.14) Ово ми шље ње чи не че ти ри 
де ла: 1) оп ште ин фор ма ци је о де ту и чла но ви ма ко ми си је; 2) опис 
функ ци о ни са ња де те та, до са да шњу оства ре ну по др шку и услу ге и 
ми шље ња уче сни ка про це не; 3) ин те гри са на и уса гла ше на ми шље-
ња Ко ми си је; 4) ин ди ви ду ал ни план по др шке.

Ин ди ви ду ал ни план по др шке под ра зу ме ва опе ра ци о на ли-
за ци ју пред ло же них ме ра и то: 1) оче ки ва не ис хо де (ко је про ме-
не се оче ку ју за за до во ље ње оп штег ци ља тј. со ци јал не ин клу зи је 
де те та); 2) за да так/ак тив но сти/услу ге/ме ре (на во де се кон крет ни 
ко ра ци ко ји ма ће се до сти ћи ис хо ди); 3) од го вор ну осо бу/слу жбу 
(по ста вља се но си лац ко ји је за ду жен за ре а ли за ци ју по ста вље-
них ци ље ва); 4) и вре мен ски оквир (пе ри од ко ји се пред ви ђа рок за 
оства ре ње ци ља). 

Па ра докс ко ји је уочен при ана ли зи по сто је ћег ста ња у овој 
обла сти је сте: да ин тер ре сор не ко ми си је да ју „са мо“ ми шље ње 
о до дат ној по др шци, ко је у прак си ни је оба ве зу ју ће за пру жа о це 
услу га. Прак са по ка зу је да је та ко ђе не ја сно/не де фи ни са но ко је су 
уло ге од го вор них осо ба, ко ко ор ди ни ра и ева лу и ра њи хов рад? На 

14) Пра вил ник o до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни ку, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.
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при мер, че сто се де ша ва да ро ди те љи и по ред Ми шље ња ин тер ре-
сор не ко ми си је (у слу ча ју кад пре по ру чу ју ре дов ну шко лу пре ма 
ИОП15)-у) не мо гу да упи шу сво је де те у ре дов ну шко лу, не рет ко 
се де ша ва и да се пред ло же не услу ге вре мен ски по ду да ра ју, или да 
су због не у са гла ше них стан дар да, од но сно про це не ин тер ре сор не 
ко ми си је и про це не Ко ми си је за утвр ђи ва ње ма те ри јал не по мо ћи 
од стра не ПИО-фон да, при мо ра ни да ра де и да се пр вен стве но бо-
ре за ег зи стен ци ју, а по том за за до во ље ње по тре ба сво је де це. Сви 
ови ин сти ту ци о нал ни про пу сти ути чу на раз вој де те та, не до ста так 
по др шке ро ди те ља де те то вим по тре ба ма, а на кра ју до во де и до 
со ци јал не екс клу зи је.

У са вре ме ним мо де ли ма прак се на гла ша ва се зна чај фор-
ми ра ња од но са из ме ђу струч ња ка и ро ди те ља, ко ји се за сни ва на 
по што ва њу, по ве ре њу и отво ре ној ко му ни ка ци ји. Од струч ња ка се 
оче ку је да има ју раз ви је не ве шти не у ра зно вр сним ко му ни ка циј-
ским тех ни ка ма и стра те ги ја ма ко је омо гу ћа ва ју де ло тво ран рад са 
по ро ди ца ма.16)

3. ОД НОС ПО РО ДИ ЦЕ ДЕ ТЕ ТА СА СМЕТ ЊАМА 
У РАЗ ВО ЈУ И ИН ТЕР РЕ СОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ

Пре ма со ци јал ном кон струк ту ро ди тељ ства17) од но си ро ди-
те ља и де це ни је мо гу ће из дво ји ти из про сто ра и вре ме на ко ме 
при па да ју, већ је реч о то ме да они за ви се од дру штве ног окру-
же ња ко је их об ли ку је, ме ња и схва та. Те мељ на уло га со ци јал ног 
ра да са сто ји се у из ме ни на ру ше не ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи-
тих суб си сте ма (по је дин ци у по ро ди ци, шти ће ни ци у до му, итд.), 
ме ња њу дис функ ци о нал них си сте ма и струк ту ра (по ро ди ца, за јед-
ни ца, ин сти ту ци ја), ства ра њу но вих со ци јал них мре жа, по сре до ва-
њу из ме ђу раз ли чи тих си сте ма ко ји ма је окру жен ко ри сник. Овај 
мо дел со ци јал ног ра да по себ но на гла ша ва пред у зи ма ње раз ли чи-
тих со ци јал них ак ци ја уну тар не ких дру штве них струк ту ра (нпр. 

15) Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план је пи са ни до ку мент (ин стру мент) ко јим се обез бе ђу је 
при ла го ђа ва ње обра зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју њи хо вим мо гућ но сти ма и по тре-
ба ма (Члан 69. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013.)

16) Ann Tur nbull, H. Rut her ford Tur nbull, Fa mi li es, pro fes si o nals and ex cep ti o na lity: A spe cial 
part ner ship, Mer rill Pu blis hing, Co lum bus, 1986.

17) Ma sud Hog hug hi, „Pa ren ting-An In tro duc tion“, in: Hand bo ok of Pa ren ting: The ory and re-
se arch for prac ti ce (Eds. Hog hug hi Ma sud, Nic ho las Long), SA GE Pu bli ca ti ons, Lon don, 
Tho u sand Oaks, New Del hi, 2004, p. 1-18.
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ло кал них за јед ни ца), као и за сту па ње ко ри сни ка у дру штве ним ин-
сти ту ци ја ма (прав ним, по ли тич ким, еко ном ским).18)

Цен три за со ци јал ни рад пред ста вља ју тре ћу ка ри ку ула ска 
де те та у си стем со ци јал не за шти те. До пре не ко ли ко го ди на ме то-
до ло ги ја ра да у овим уста но ва ма се осла ња ла та ко ђе на ме ди цин-
ски мо дел, где се на осно ву ка те го ри за ци је де це пру жа ла по др шка 
по ро ди ци, углав ном у ви ду ма те ри јал не по мо ћи тј. ту ђе не ге и по-
мо ћи. Ме ђу тим, од ју на 2008. го ди не, усво је ни су но ви стан дар ди 
за во ђе ње слу ча ја у цен три ма за со ци јал ни рад, са ци љем да се 
уве де хо ли стич ки при ступ про це ни, под стак не ин ди ви ду ал но пла-
ни ра ње, уве де пла ни ра ње стал но сти у со ци јал ну за шти ту и осна-
жи пар ти ци па ци ја ко ри сни ка и по ро ди це.19) Нов при ступ у ра ду са 
де цом са смет ња ма у раз во ју у си сте му со ци јал не за шти те осла-
ња се на со ци јал но-ин клу зив ни мо дел у ко ме се од ре ђу је во ди тељ 
слу ча ја ко ји усме ра ва и во ди по ро ди цу кроз ин тер вент ни про цес. 
Овај про цес чи не три фа зе, у пр вој фа зи про це не, за раз ли ку од 
тра ди ци о нал не „де фи цит“ ори јен та ци је, во ди тељ при ку пља по дат-
ке о ста њу де те та где ро ди те љи пр во опи су ју сна ге де те та. Дру-
гу фа зу чи ни из ра да ин ди ви ду ал ног пла на за пру жа њем до дат не 
по др шке,20) где во ди тељ слу ча ја оку пља ин тер ре сор ну ко ми си ју21) 
ко ја да је ми шље ње о про це ни по тре ба. На кон до но ше ња ми шље ња 
о про це ни по тре ба и при сту пу услу га ма, сле ди и тре ћа фа за обез-
бе ђи ва ња, над гле да ња и за до во ље ња по тре ба. 

Еко-си стем ски при ступ у прак си со ци јал ног ра да ори јен ти-
сан је на де те и ње гов нај бо љи ин те рес, где се из град ња ин тер ре-
сор ног ти ма за до дат ну по др шку де ци са смет ња ма у раз во ју сма-
тра ка ри ком у оства ри ва њу со ци јал не ин клу зи је де те та. Основ ни 
прин цип на ко ме тре ба за сни ва ти од нос ро ди те ља де це са смет-
ња ма у раз во ју и ин тер ре сор не ко ми си је је сте од нос парт нер ства. 
„Парт нер ство мо же да има ти раз ли чи те об ли ке, али мо ра оста ти на 
ба зич ном уви ђа њу да сва ка стра на рас по ла же зна њи ма и ве шти на-
ма ко је до при но се успе шном раз во ју де те та. За по че так је до вољ но 

18) Ми ро слав Бр кић, Алек сан дар Ју го вић, „Ис ку ства укљу чи ва ња ко ри сни ка со ци јал не 
скр би у обра зо ва ње со ци јал них рад ни ка у Ср би ји“, Ље то пис со ци јал ног ра да, Прав-
ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, Сту диј ски цен тар со ци јал ног ра да, За греб, бр. 
01/2013, стр. 460.

19) Не вен ка Же га рац, Де ца ко ја че ка ју – иза зо ви и трен до ви про фе си о нал не прак се у за-
шти ти де це од зло ста вља ња, Sa ve the Chil dren UK, Цен тар за пра ва де те та, Бе о град, 
2004.

20) Члан 9. и 12. Пра вил ни ка о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци 
де те ту и уче ни ку, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.

21) Члан 1. Пра вил ни ка о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и 
уче ни ку Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.
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да струч ни са рад ни ци схва те ро ди те ље као ак тив не уче сни ке, не 
као па ци јен те у по слу ко ји ра де“.22) 

Парт нер ство не зна чи са мо скуп раз ли чи тих по је ди на ца ко-
ји ра де за јед но, то је про цес ко ји струч ња ци из раз ли чи тих обла-
сти (ин тер ре сор на ко ми си ја23)) иден ти фи ку ју по тре бе и про бле ме 
и про на ла зе на чи не ка ко би их ре ши ли. Ефект на са рад ња у ра ду 
са по ро ди цом де це са смет ња ма у раз во ју за сни ва се на сле де ћим 
прет по став ка ма24):

• Ад ми ни стра ци ја и ло ги стич ка по др шка - уло га чла но-
ва Ин тер ре сор не ко ми си је је сте да при пре ме про стор и 
вре ме са стан ка, пру же ин фор ма ци је о пра ви ма, по мо ћи и 
услу га ма ко је де те са смет ња ма у раз во ју и њи хо ве по ро-
ди це има ју. Ло ци ра ју ре сур се на ни воу ло кал не за јед ни це 
и пре по ру чу ју до дат но уса вр ша ва ње чла но ва ти ма. Уло-
га ро ди те ља је сте да ре дов но ини ци ра ју са стан ке са Ин-
тер ре сор ном ко ми си јом, ка ко би пра ти ли, над гле да ли и 
оце њи ва ли ефек те пре по ру че них услу га. Од ро ди те ља се 
оче ку је да да ју исти ни те ин фор ма ци је о свим па ра ме три-
ма ве за них за здрав стве но, обра зов но и со ци јал но функ-
ци о ни са ње де те та. 

• Ко му ни ка ци ја - ко му ни ка циј ски про цес се чи ни јед но ста-
ван, али је вр ло ком плек сан и ви ше ди мен зи о на лан. Пре-
нос ин фор ма ци ја ко ји под ра зу ме ва по ши ља о це, по ру ку и 
при ма о це по ру ка и у овом слу ча ју се од ви ја у оба сме ра. 
Сва упут ства и ин фор ма ци је тре ба ло би да бу ду ра зу мљи-
ве за обе стра не. 

• За јед нич ке ви зи је, ци ље ви и од лу ке - ро ди те љи и чла но ви 
Ин тер ре сор них ко ми си ја мо ра ју до го во ром да се уса гла се 
око истих ци ље ва ко је же ле да по стиг ну. Ка ко су струч но 
зна ње и ком пе тен ци је ро ди те ља и чла но ва раз ли чи ти, они 
ипак мо ра ју би ти ком пле мен тар ни и јед на ко зна чај ни. 

22) Су леј ман Хр њи ца, Де те са раз вој ним смет ња ма у основ ној шко ли, Учи тељ ски фа кул-
тет, Бе о град, 1997.

23) Ин тер ди сци пли нар ни тим ски рад пред ста вља сло жен мо дел тим ског ра да, где струч ња-
ци раз ли чи тих ди сци пли на са мо стал но де лу ју, и на пе ри о дич ним са стан ци ма тим ским 
раз ме њу ју ин фор ма ци је и до го ва ра ју се о оп штем пла ну ре ха би ли та ци је (пре ма Smith 
Ja ne Di a ne, „An in ter di sci pli nary ap pro ach to pre pa ring early in ter ven tion pro fes si o nals: A 
uni ver sity and com mu nity col la bo ra ti ve ini ti a ti ve“, The Jo ur nal of the Te ac her Edu ca tion Di-
vi sion of the Co un cil for Ex cep ti o nal Chil dren, 33 (2), 2010; p. 131-142).

24) Eva Horn, Ha zel Jo nes, „Co la bo ra tion and Te a ming in Early In ter ven tion and Early Child-
hood Spe cial edu ca tion“, In: In ter di sci pli nary Te ams, Young Ex cep ti o nal Chil dren (Eds. Eva 
Horn, Ha zel Jo nes), Mo no graph Se ri es No. 6, Co un cil for Ex cep ti o nal Chil dren, Vir gi nia, 
2005, p. 17.
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• Ја сне уло ге - чла но ви ко ми си је би тре ба ло да као екс пер ти 
из од ре ђе них обла сти раз у ме ју уло ге и вред но сти дру гих 
чла но ва. Оно што екс пер ти пред ло же и да ју сво је ми шље-
ње сма тра се као пред лог ко ји се за јед но са ро ди те љи ма 
раз ма тра и усва ја је ди но у до го во ру са ро ди те љем. Уло га 
ро ди те ља је сте да са ра ђу је ак тив но са ко ми си јом и уче-
ству је у про це ни, пла ни ра њу и пра ће њу ефи ка сно сти 
пред у зе тих ме ра. 

• Ин ди ви ду ал ност чла но ва ти ма - осо бе у ти му мо ра ју би-
ти све сне ин ди ви ду ал но сти сва ког чла на ти ма, би ло да су 
у пи та њу кул тур не раз ли ке, обра зов но ис ку ство или ни во 
про фе си о нал ног раз во ја. Без об зи ра на раз ли чи то сти, ми-
шље ње и ста во ви сва ког чла на и ро ди те ља има ју јед на ку 
ва жност у про це су од лу чи ва ња.

• Из град ња ти ма - под ра зу ме ва про цес у ко јем је нео п ход-
но из гра ди ти од нос по ве ре ња. Бли ска са рад ња под ра зу-
ме ва отво ре ност у пре но су иде ја, осе ћа ња и ин фор ма ци ја 
свих ко ји ра де за јед но. Ауто ри Так ман и Јен сен25) на во де 
да по сто је пет фа за у из град њи бли ског од но са у ти му: 
ни во об ли ко ва ња ти ма (ори јен ти са но пре ма функ ци ја ма 
чла но ва ти ма), кон фликт на фа за (чла но ви пре и спи ту ју 
сво је уло ге и про це ду ре), нор ма тив ни ни во (је сте фа за 
ка да чла но ви ре де фи ни шу уло ге, ус по ста ве ци ље ве и из-
гра ђу ју по ве ре ње), ефек тив на фа за (од но си се на раз вој ни 
ни во ка да чла но ви ти ма успе шно оба вља ју сво је за дат ке) 
и по след ња фа за об у ста вља ња (би ло да су ти мо ви успе-
шно оба ви ли за дат ке, би ло да на и ла зе на но ве про бле ме 
или же ле да про ме не чла но ве).

При ка за ни од нос са рад ње породицe де те та са смет ња ма у 
раз во ју и Ин тер ре сор не ко ми си је као аген са сре дин ских фак то ра, 
го во ри о мо гућ но сти ма пар ти ци па ци је по ро ди це у раз ли чи те со-
ци јал не мре же. Функ ци ја со ци јал ног ра да при ме ном мо де ла ор га-
ни зо ва ња за јед ни це26) (кроз еко ло шко-си стем ски при ступ) је сте да 
ор га ни зу је и мо би ли ше вла сти те ре сур се по ро ди це де те та са смет-
ња ма у раз во ју. Уло га со ци јал ног рад ни ка је сте да ко ор ди ни ра ин-

25) Bru ce W. Tuc kman, Mary Ann C. Jen sen, „Sta ges of small gro up de ve lop ment re vi si ted“, 
Gro up and Or ga ni za ti ons Stu di es, 2, 1977, p. 419-429.

26) Со ци јал ни рад у ор га ни зо ва њу за јед ни це јед на је од ме то да со ци јал ног ра да. Пре ма 
ауто ри ма Кра ме ру и Шпех ту (1983) „со ци јал ни рад у ор га ни зо ва њу за јед ни це од но си 
се на раз ли чи те ме то де ин тер вен ци ја при че му про фе си о на лац по ма же за јед ни ци у са-
вла да ва њу со ци јал них про бле ма уну тар де мо крат ског си сте ма вред но сти. Оства ру је се 
про гра ми ма усме ре ним со ци јал ној про ме ни ко ји ува жа ва ју око лин ске усло ве и со ци јал-
не ин сти ту ци је“.
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тер вент ни про цес на ни воу ло кал не за јед ни це; ства ра и одр жа ва 
ко му ни ка ци ју из ме ђу по ро ди це и со ци јал ног окру же ња; про на ла зи 
ре ше ња и укљу чу је но ве ре сур се.

С дру ге стра не по ро ди ца, као део од ре ђе ног дру штва, на ла-
зи се ис пред број них зах те ва ко је ши ре и уже окру же ње по ста вља 
пред њих. Су о че на са ин сти ту ци ја ма као што су обра зов не, здрав-
стве не и со ци јал не, и си сте ми ма, као што су еко ном ски, по ли тич ки 
и кул тур ни, по ро ди ца се по сма тра у кон тек сту ком плек сне мре же 
од но са у да том окру же њу. Уло га по ро ди це као де ла ти ма за до дат-
ну по др шку де те ту са смет ња ма у раз во ју је ви ше стру ка. Аутор-
ка Еп штајн27) на во ди да по сто је шест ти по ва ак тив но сти у ин тер-
ак ци ји ро ди те ља и ин тер ре сор не ко ми си је у опе ра ци о на ли за ци ји 
со ци јал не ин клу зи је. Пр ва је сте ро ди тељ ство - уло га по ро ди це 
је сте да обез бе ди си гур но окру же ње; има ја сну и ре ал ну сли ку о 
мо гућ но сти ма и огра ни че њи ма у функ ци о ни са њу њи хо вог де те та; 
под сти че раз вој де те та; и има по зи тив не ста во ве пре ма до стиг ну-
ћи ма де те та. Дру ги тип ак тив но сти у са рад њи је сте ко му ни ка ци ја 
- ро ди те љи би тре ба ло да се ода зо ву или да ини ци ра ју са стан ке са 
ин тер ре сор ном ко ми си јом; раз го вор би тре ба ло да бу де дво сме ран 
и у скла ду са кул ту ро ло шким, је зич ким и обра зов ним спе ци фич-
но сти ма ро ди те ља; од го вор ност по ро ди це је да пру жи тач не ин-
фор ма ци је о здрав стве ном ста њу и функ ци о ни са њу де те та. Тре ћа 
ди мен зи ја уче шћа ро ди те ља огле да је у во лон ти ра њу - ро ди те љи 
мо гу спо ји ти сво је та лен те и ин те ре со ва ња са по тре ба ма де те та и 
ти ме пру жи ти зна ча јан до при нос у со ци ја ли за ци ји и обра зо ва њу. 
Че твр та уло га ро ди те ља је сте рад код ку ће - уз по др шку, смер ни-
це и пред ло ге струч ња ка из раз ли чи тих обла сти ро ди те љи мо гу 
до дат но по мо ћи сво јој де ци у уна пре ђе њу зна ња, ве шти на и са мо-
по мо ћи. До но ше ње од лу ка - као пе та ак тив ност јед на је од нај у ти-
цај ни јих, јер уче шће у про це су до но ше ња од лу ка омо гу ћа ва ро-
ди те љи ма да оства ре сво је ин те ре се. И по след ња ди мен зи ја је сте 
са рад ња са за јед ни цом - уло га ро ди те ља је сте да пред ло же не ме ре 
по др шке и услу ге раз ли чи тих слу жби (здрав стве не, обра зов не и 
со ци јал не) ко ри сте. 

27) Joyce L Ep stein, „School/fa mily/com mu nity part ner ship: Ca ring for the chil dren we sha re“, 
Phi Del ta Kap pan, 76(9), 1995, p. 701-712.

 Joyce L Ep stein, „Per spec ti ves and Pre wi ews on Re se arch and Po licy for School, Fa mily, and 
Com mu nity Part ner ships“, in: Fa mily-School Links:How Do They Af fect Edu ca ti o nal Out co-
mes? (Eds. A. Bo oth and J. F. Dunn), Law ren ce Erl ba um , Ma hvah, 1996, p. 209-246.

 Joyce L Ep stein, School, fa mily, and com mu nity part ner ships: Pre pa ring edu ca tors and im-
pro ving scho ols, We stvi ew Press, Bo ul der, 2001. 
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4. ФАК ТО РИ КО ЈИ УТИ ЧУ НА КВА ЛИ ТЕТ  

СА РАД ЊЕ РО ДИ ТЕ ЉА ДЕ ЦЕ СА СМЕТ ЊА МА 
У РАЗ ВО ЈУ И ИН ТЕР РЕ СОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ 

У при мар ном ис ку ству бе ле жи мо ма ли број де це са смет ња-
ма у раз во ју у со ци јал ном про сто ру. За што рет ко ви ђа мо де цу са 
смет ња ма у раз во ју у пар ко ви ма и игра о ни ца ма? Шта се де ша ва 
ка да де те са ин те лек ту ал ним смет ња ма оде у по зо ри ште? Или де те 
са фи зич ким смет ња ма на ба зен? Да ли се ро ди те љи ове де це усу-
ђу ју да ко ри сте јав ни пре воз? За што ти пич на де ца „бе же“ од де це 
са смет ња ма? У по тра зи за од го во ри ма на и ла зи мо на про блем со-
ци јал не дис тан це пре ма овој по пу ла ци ји где се че сто на во де пред-
ра су де као оправ да ње. Ови не га тив ни ста во ви сре ди не ути чу на 
ро ди те ље и њи хо ва оче ки ва ња од са мих се бе у ве зи са укљу чи ва-
њем де те та у жи вот за јед ни це. Мо гу ће је уста но ви ти да је од нос 
по ро ди це и сре ди не узроч но-по сле дич ни, те да пред ста вља сло же-
ни про цес са број ним фак то ри ма ко ји га де тер ми ни шу. По сма тра-
но кроз при зму еко-си стем ске пер спек ти ве, фак то ре ко ји ути чу на 
раз у ме ва ње (не) успе шног парт нер ског од но са из ме ђу по ро ди це и 
ин тер ре сор не ко ми си је у ци љу опе ра ци о на ли за ци је со ци јал не ин-
клу зи је, мо же мо по де ли ти на че ти ри ни воа:

1. Ми кро си стем ски ни во - Пси хо-со ци јал ни ка рак те ри-
сти ке ро ди те ља као што су пол, сте пен обра зо ва ња и ни-
во ро ди тељ ског стре са ути чу на лич не пер цеп ци је о се би 
као ро ди те љу. Уве ре ња, ста во ви и сли ка се бе као ро ди те-
ља глав ни је пси хо ло шки мо ти ва тор уче шћа. Со цио-еко-
ном ски ста тус по ро ди це опи су је од но се ме ђу чла но ви ма 
по ро ди це (бли скост, пре за шти ће ност, за не ма ре ност, зло-
ста вља ње и др.), струк ту ру по ро ди це (ви шеч ла не по ро-
ди це или са мо хра не-не пот пу не по ро ди це), ма те ри јал но 
ста ње по ро ди це (да ли при хо ди-при ма ња под ми ру ју ег-
зи стен ци јал не по тре бе) и по ро дич но окру же ње (од но си 
по ро ди це са бли жим окру же њем-род би ном и су се ди ма). 

2. Ме зо си стем ски ни во - об у хва та од но се по ро ди це са 
ши рим дру штве ним окру же њем, ин сти ту ци ја ма и услу-
га ма у ло кал ној за јед ни ци. Фак то ри ко ји ути чу на по-
ро ди цу из ме зо си сте ма је су: фор мал ни и не фор мал ни 
об ли ци по др шке де ту са смет ња ма у раз во ју и њи хо вим 
по ро ди ца ма; мо гућ ност ко ри шће ња и до ступ ност дру-
штве них, обра зов них, спорт ско-ре кре а тив них и кул тур-
них са др жа ја у ло кал ној за јед ни ци; уда ље ност и (не) по-
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сто ја ње ра зно вр сних со ци јал них услу га и здрав стве них 
струч ња ка у бли жој око ли ни. 

3. Ег зо си стем ски ни во - се од но си на уло гу цен та ра мо ћи 
при де фи ни са њу по др шке де ци са смет ња ма у раз во ју. 
Фак то ри ко ји ути чу на пар ти ци па ци ју ро ди те ља су: рад-
но ме сто ро ди те ља; ор га ни зо ва ни ин сти ту ци о нал ни об-
ли ци по др шке; во ђе ње по ли ти ка и одва ја ње/пла ни ра ње 
бу џет ских сред ста ва за ре а ли за ци ју про гра ма и про је ка-
та ци вил ног дру штва ко ји су ак тив ни на по љу по бољ-
ша ња ква ли те та жи во та по ро ди ца де це са смет ња ма у 
раз во ју. 

4. Ма кро си стем ски ни во - укљу чу је гло бал ни план ак-
ци је28) ко ји об у хва та ства ра ње ин клу зив не кул ту ре пу-
тем про мо ци је и ус по ста вља ња ин клу зив них вред но-
сти; кре и ра ње ин клу зив не по ли ти ке, ства ра ње усло ва за 
спро во ђе ње за ко на и про пи са и ор га ни зо ва ње по др шке 
раз ли чи то сти ма су зби ја њем дис кри ми на ци је; и раз во јем 
ин клу зив не прак се - при ме ри ма до бре прак се ор га ни зо-
ва ња и мо би ли за ци је људ ских и ма те ри јал них ре сур са у 
ра ду са по ро ди цом и де цом са смет ња ма пру жа се пот пу-
ни ји увид у мо гу ћа ре ше ња про бле ма, да ју се смер ни це 
за да љи рад и афир ми ше се иде ја со ци јал не ин клу зи је. 

По ве зи ва ње и умре жа ва ње број них фак то ра ко је смо на ве ли 
пред у слов су за фор ми ра ње ква ли тет ног са рад нич ког од но са по-
ро ди це и ин тер ре сор не ко ми си је. По зи тив ни ста во ви по ро ди це, с 
јед не стра не, и си стем ска по моћ уже и ши ре дру штве не за јед ни це, 
с дру ге стра не, до при но се раз во ју и обез бе ђи ва њу све о бу хват не 
и план ске по др шке де те ту са смет ња ма у раз во ју. Су ми ра ју ћи све 
на пред ре че но, мо же мо за кљу чи ти да ком плек сност и ме ђу соб на 
по ве за ност ин тер пер со нал них и сре дин ских фак то ра кон стру и шу 
уло гу ро ди те ља (по ро ди це) у ра ду са ин тер ре сор ном ко ми си јом. 
Уло га по ро ди це у ин тер ди сци пли нар ном ти му мо же би ти кључ на 
и под сти цај на је ди но ако је отво ре на „спо ља“ пре ма дру гим си-
сте ми ма ко ји је окру жу ју. С дру ге стра не, по себ но је зна чај но и да 
по др шка бу де ори јен ти са на ка по кре та њу со ци јал ног окру же ња у 
сме ру при ла го ђа ва ња, ан га жо ва ња по сто је ћих ка па ци те та и тра га-
њу за но вим мо де ли ма ин тер вен ци је ко ји би да ли ефи ка сне ре зул-
та те у опе ра ци о на ли за ци ји со ци јал не ин клу зи је де це са смет ња ма 
у раз во ју.

28) Tony, Bo oth, Mel Ain scow, In dex for in clu sion: De ve lo ping Le ar ning and Par ti ci pa tion in 
Scho ols, re vi sed edi tion 2002, CSIE – Cen tre for Stu di es on In clu si ve Edu ca tion, Bri stol, p. 
14.
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An ki ca Si mo na N. Ko va ce vic

AP PLI CA TION OF ECO-SYSTEM  
THE ORY IN PRAC TI CE OF SO CIAL WORK:  

THE RE LA TI ON SHIP OF FA MILY CHILD  
WITH DI SA BI LI TI ES AND IN TER MI NI STE RIAL  

COM MIS SION

Re su me
The fa mily of a child with di sa bi li ti es is con si de red to be an open 

so cial com mu nity whe re in ter di sci pli nary work is not only do ne wit hin 
the fa mily, but it ex tends to the en ti re net work of so cial systems and in-
sti tu ti ons that sur ro und it. The re la ti on ship of the fa mily and In ter mi ni-
ste rial Com mis sion, pa in ted from eco-syste mic per spec ti ve, in di ca ting 
that the im por tan ce of co o pe ra tion and part ner ship in a strong pre dic tor 
of so cial in clu sion of chil dren with di sa bi li ti es. Thro ugh the analysis of 
In ter mi ni ste rial Com mis sion and the fa mi li es of chil dren with di sa bi-
li ti es in Ser bia, will ine vi tably co me to the struc tu ral and in sti tu ti o nal 
ex pla na ti ons of how the most ge ne ral in sti tu ti o nal fra me works to as-
sist this gro up of the po pu la tion, the qu a lity of the in stru ments of le gal 
pro tec tion, ver sa ti lity and fun cti o na lity of the net work of in sti tu ti ons 
which the com pany de ve lo ped in the fra me work of so cial pro tec tion 
of this po pu la tion gro up as well as in ter sec to ral co o pe ra tion in flu en ce 
the so cial in clu sion of this po pu la tion. The eco-system the ory hel ped us 
to un der stand how in sti tu ti ons fun ction (In ter mi ni ste rial Com mis sion), 



the ir in ter ac tion with the ir fa mi li es and op por tu ni ti es for im pro ve ment 
and chan ge in the in ter di sci pli nary work for the im pro ve ment of so cial 
re la ti ons.

Ef fec ti ve co o pe ra tion in ter de part men tal com mis sion and fa mi li-
es of chil dren with di sa bi li ti es is the ba sis for un der stan ding the va lu es, 
be li efs, opi ni ons and fe e lings in bu il ding mu tual trust and re spect. On 
the one hand, mem bers of the in ter de part men tal com mis sion, as pro fes-
si o nals, sho uld re cog ni ze the be ne fits of co o pe ra tion and te am work in 
or der to sup port, opi ni ons and lin king fa mi li es with com mu nity. Whi le 
fa mily, on the ot her hand ne eds to re a li ze the im por tan ce of co o pe ra tion 
as an es sen tial fac tor in the re a li za tion of the rights and ne eds of chil-
dren with di sa bi li ti es.
Key words: fa mily, chil dren with di sa bi li ti es, In ter mi ni ste rial Com mis sion, 

part ner ship.

* Овај рад је примљен 15. ју ла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.
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Сажетак
Пред мет ра да је ана ли за ускла ђе но сти за ко но дав ног окви ра 

са Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, као и ис пи-
ти ва ње ста во ва пред став ни ка ци вил ног сек то ра о то ме шта је по-
треб но да ље пред у зе ти ка ко би се по спе ши ло за по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том. Кроз рад се на сто ји да се на осно ву ана ли зе за-
ко но дав ства да ју пре по ру ке за да ље ускла ђи ва ње са Кон вен ци јом, 
као и да се из дво је и кроз ше му при о ри те та при ка жу кључ не ак-
тив но сти кроз ко је би се уна пре дио ква ли тет за по шља ва ња осо ба 
са ин ва ли ди те том. Је дан од ме то до ло шких при сту па ко ри шће них 
у ра ду је ана ли за са др жа ја ре ле вант них до ку ме на та, кроз ко ју је 
утвр ђе но да је за ко но дав ни оквир углав ном уса гла шен са Кон вен-
ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, али да по сто је обла сти 
ко је је нео п ход но про ме ни ти. Кроз ан кет но ис тра жи ва ње и ра ди о-
ни це у ко ји ма су уче ство ва ли пред став ни ци ци вил ног сек то ра из-
дво је не су ак тив но сти ко је су ран ги ра не у од но су на њи хов зна чај 
за уна пре ђе ње ква ли те та за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. 
Мо же се за кљу чи ти да нај ве ћи ефе кат на за по шља ва ње има ју ме ре 
усме ре не на ши ри дру штве ни кон текст, по сло дав це, обра зо ва ње, 
ло кал ну са мо у пра ву и са ме осо бе са ин ва ли ди те том. У дру гу гру-
пу ме ра ко је су по оце ни ис пи та ни ка ма ње ва жне од пр ве, спа да ју 
ме ре усме ре не на про ме ну за кон ског окви ра, На ци о нал ну слу жбу 
за за по шља ва ње, од но сно про це ну рад не спо соб но сти и оне усме-
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ре не на ја ча ње по ро ди це осо ба са ин ва ли ди те том. За за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том су пре ма ми шље њу ис пи та ни ка нај ма ње 
ва жне ме ре усме ре не на са ме ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те-
том, ме ди је и здрав ство. 
Кључ не ре чи: осо бе са ин ва ли ди те том, за по шља ва ње, за ко но дав ни оквир, 

ак тив но сти за уна пре ђе ње ква ли те та за по шља ва ња.

1. ПО ЛО ЖАЈ ОСО БА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА

Ка да го во ри мо о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, нај зна-
чај ни ји прав ни до ку мент је Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва-
ли ди те том (у да љем тек сту Кон вен ци ја), ко ју је Ср би ја пот пи са ла 
де цем бра 2007. го ди не, а ра ти фи ко ва ла 2009. го ди не.1) Кон вен ци ја 
је пр ви ме ђу на род ни, прав но оба ве зу ју ћи ин стру мент ко ји шти ти 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том. Она бли же од ре ђу је и кон кре ти зу је 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, при че му су раз ли чи ти аспек ти ко ји 
се од но се на за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том опе ра ци о на-
ли зо ва ни у окви ру Чла на 27. У окви ру овог чла на, про пи са но је да 
пра во на рад тре ба да бу де до ступ но свим осо ба ма са ин ва ли ди те-
том, рав но прав но са дру ги ма, укљу чу ју ћи и осо бе ко је су ин ва ли-
ди тет сте кле као по сле ди цу по вре де на ра ду, те се за бра њу је сва-
ка вр ста њи хо ве дис кри ми на ци је. Ка ко би то и омо гу ћи ле, др жа ве 
пот пи сни це оба ве зу ју се да раз ви ју раз ли чи те про гра ме обу ке, 
услу ге ка ри јер ног са ве то ва ња и на ла же ња по сла, као и да пру жа ју 
по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том то ком про це са ра да.  Кон вен-
ци ја про пи су је и по сто ја ње раз ли чи тих ме ха ни за ма за под сти ца-
ње са мо за по шља ва ња и пред у зет ни штва,  за по шља ва ња осо ба са 
ин ва ли ди те том у јав ном и при ват ном сек то ру, сти ца ње ис ку ства 
на отво ре ном тр жи шту ра да. Осим то га осо ба ма са ин ва ли ди те том 
га ран ту је се и јед на ка на док на да за рад јед на ке вред но сти, без бед-
ни и здра ви усло ви ра да, ра зум ни сме штај то ком ра да и за шти та од 
уз не ми ра ва ња на рад ном ме сту.

Ра ти фи ка ци ју Кон вен ци је пра ти и до но ше ње нај ва жни јег за-
ко на ко ји ре гу ли ше за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, За кон 
о за по шља ва њу и про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји осо ба са ин ва-
ли ди те том. Као на чин под сти ца ња за по шља ва ња овај за кон уво ди 
два но ва ме ха ни зма - квот ни си стем и ме ре ак тив не по ли ти ке за-
по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. У окви ру квот ног си сте ма за 
све по сло дав це ко ји има ју 20 или ви ше за по сле них уво ди се оба ве-

1) Сл. гла сник РС - Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 42/2009.
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за за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том, и то јед не осо бе уко ли ко 
за по сле ни има из ме ђу 20 и 50 за по сле них осо ба без ин ва ли ди те та, 
а за тим по још јед не осо бе са ин ва ли ди те том на сва ких 50 за по сле-
них. Ипак, иако су ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том и са ме 
осо бе са ин ва ли ди те том ве ли ке на де по ла га ле у квот ни си стем, на 
ње га се пре мо же гле да ти као на на чин ства ра ња усло ва за по чет но 
за по шља ва ње, раз би ја ње ба ри је ра о осо ба ма са ин ва ли ди те том као 
ло шим рад ни ци ма, а не и као на ме ха ни зам све о бу хват ног за по-
шља ва ња. Ово је ја сно уко ли ко се узме у об зир да у Ср би ји жи ви 
7.186.862 ста нов ни ка,2) а про це њу је се да је 700.000 до 800.0003) 
осо ба са ин ва ли ди те том (10%). Исто та ко, про це на је да се на рад-
но спо соб ном уз ра сту на ла зи ви ше од 300.000 осо ба са ин ва ли ди-
те том. Уко ли ко се узме у об зир да је уку пан број прав них ли ца на 
ко ја се од но си ова оба ве за за по шља ва ња на кра ју 2012. го ди не из-
но си ла је 5.142, од че га је 1.968 бу џет ских ко ри сни ка и 3.174 оста-
лих об ве зни ка,4) на осно ву квот ног си сте ма мо гло да се за по сли 
нај ви ше 10% осо ба са ин ва ли ди те том у рад но спо соб ном уз ра сту. 

Са дру ге стра не ме ре ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња пред-
ста вља ју ме ха ни зме по др шке и под сти ца ја по сло дав ци ма да у рад-
ни од нос при ме осо бу са ин ва ли ди те том. Основ ни циљ је по ди за ње 
мо ти ва ци је, за по шља ва ње и са мо за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди-
те том. Ове ме ре об у хва та ју раз ли чи те по год но сти за по сло дав це 
уко ли ко за по сле осо бу са ин ва ли ди те том, као што су ре фун да ци ја 
тро шко ва за при ла го ђа ва ње рад ног ме ста и суб вен ци је за ра де за 
осо бе са ин ва ли ди те том у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. На тај 
на чин за ко но да вац же ли да осо бе са ин ва ли ди те том учи ни атрак-
тив ни јим за за по шља ва ње и та ко под стак не за по шља ва ње без об-
зи ра на квот ни си стем. 

Иако је до но ше ње овог за ко на има ло од ре ђе не ефек те, у це-
ли ни ни су по стиг ну ти оче ки ва ни ре зул та ти, по себ но ако се по сма-
тра за по сли вост осо ба са ин ва ли ди те том у од но су на оп шту по пу-
ла ци ју. 

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 но во за по сле них осо ба је од ма ја 2009. 
го ди не до де цем бра 2011. го ди не из но сио 5.290, што је зна чај но 
ви ше у од но су на прет ход не го ди не, ка да је у про се ку за по шља ва-

2) Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, По пис ста нов ни штва, до ма ћин-
ста ва и ста но ва 2011. у Ре пу бли ци Ср би ји, Бе о град, 2012.

3) Сл. гла сник РС, бр. 55/2005. и 71/2005.

4) Из ве штај о из вр ше њу оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том на осно ву под не-
тих обра за ца ИОСИ за пе ри од де цем бар 2012.
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но око 200-250 осо ба го ди шње.5) Број за по сле них осо ба са ин ва ли-
ди те том у 2010. го ди ни укуп но је из но сио 10.326,6) док је на кра ју 
2012. го ди не би ло за по сле но 11.467 осо ба са ин ва ли ди те том,7) што 
пред ста вља по ве ћа ње од 11,0%. Ово ука зу је да по сто ји стал ни по-
раст за по сле но сти осо ба са ин ва ли ди те том. Уко ли ко упо ре ди мо 
уку пан број за по сле них осо ба у 2012. и оба ве зан број за по сле них 
осо ба са ин ва ли ди те том пре ма за ко ну, оба ве за ди рект ног за по шља-
ва ња ОСИ је у 2012. го ди ни ис пу ње на у 66.8% слу ча је ва. У 30.7% 
слу ча је ва ова оба ве за ис пу ње на је фи нан си ра њем за ра да осо ба са 
ин ва ли ди те том у пред у зе ћу за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју или 
со ци јал ном пред у зе ћу, док је 2.2% оба ве зе за по шља ва ња ис пу ње-
но пу тем уго во ра о по слов но-тех нич кој са рад њи, ку по ви ни про из-
во да или вр ше њу услу га са пред у зе ћем 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.  

Ипак, уко ли ко има мо у ви ду да је то ком 2012. го ди не у Ср би-
ји у про се ку би ло за по сле но 1 727 048 осо ба,8) мо же мо за кљу чи ти 
да осо бе са ин ва ли ди те том чи не 0.6% за по сле них осо ба у Ср би ји, 
у од но су на удео од 10% у по пу ла ци ји. Ово ука зу је на ја ко ни ску 
сто пу за по сле но сти осо ба са ин ва ли ди те том, по го то во у по ре ђу је 
са раз ви је ним зе мља ма ЕУ у ко јој сто па за по сле но сти осо ба са ин-
ва ли ди те том ни је ма ња за ви ше од 50% у од но су на сто пу за по сле-
но сти ка да се по сма тра ју сви гра ђа ни. 

Осим што је за по сле но ве о ма ма ло осо ба са ин ва ли ди те том, 
ре ла тив но ма ли број осо ба са ин ва ли ди те том на ла зио се на тр жи-
шту ра да. То ком 2012. го ди не би ло је 20.666 не за по сле них осо ба 
са ин ва ли ди те том на еви ден ци ји НСЗ,9) при че му је 67,0% му шког 
а 33,0% жен ског по ла. Пре ма ста ро сној струк ту ри 42.2% не за по-
сле них осо ба са ин ва ли ди те том је ста ри је од 50 го ди на, 40.8% је 
уз ра ста од 30 до 50 го ди на и 14.9% има ма ње од 30 го ди на.10) Ово 

5) По да так пре у зет са сај та: http://www.pa ra graf.rs/stra ne/ak tu el ne-ve sti/031210-vest11.html

6) Ини ци јал ни из ве штај о спр о во ђе њу Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том у 
Ср би ји, Бе о град, 2012, стр. 69, до ступ но на: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/si tes/de fa ult/
fi les/u3/kon ven ci je/in va li di te tom/ini ci jal ni_iz ve staj_na_srp skom_je zi ku_lat.pdf, (пруст пље-
но у ма р ту 2013.)

7)  Из ве штај о из вр ше њу оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том на осно ву под не-
тих обра за ца ИОСИ, за пе ри од де цем бар 2012.

8) Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но на: http://we brzs.stat.
gov.rs/Web Si te/Pu blic/Re por tRe sul tVi ew.aspx?rp tKey=in dId%3d240201IND01%26
35%3d6%262%3d%23last%233%2633%3d0%2c1%2c2%2623%3d0%2c2%26sA re-
aId%3d240201%26dType%3dNa me%26lType%3dSer bi anCyril lic (при сту пље но у ма р ту 
2013.)

9) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, ма рт 2013.

10) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, ма рт 2013.
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ука зу је да је тек 32.133 осо ба са ин ва ли ди те том на еви ден ци ји НСЗ 
или ра ди на отво ре ном тр жи шту ра да, што чи ни тек око 10% осо ба 
са ин ва ли ди те том на рад но спо соб ном уз ра сту и по ста вља се пи-
та ње шта је са пре о ста лих 90%? Ово ука зу је на из ра же ну не ак тив-
ност осо ба са ин ва ли ди те том на тр жи шту ра да и по ред из ме на за-
кон ског окви ра. Због све га то га на ме ће се пи та ње да ли је за кон ски 
оквир до бар, да ли је уса гла шен са Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том, а уко ли ко је сте, шта је по треб но пред у зе ти ка ко 
би се успе шни је при ме нио. 

Овим ра дом же ли мо да од го во ри мо упра во на ова два пи та-
ња. У пр вом де лу ра да би ће ана ли зи ра на ускла ђе ност на ци о нал ног 
за ко но дав ства са Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, 
на осно ву че га ће би ти да те пре по ру ке за да ље ускла ђи ва ње уко ли-
ко је по треб но. У дру гом де лу ра да, а на осно ву да те ана ли зе, би ће 
пред ста вље но ис тра жи ва ње са пред став ни ци ма ци вил ног сек то ра 
о то ме шта је да ље по треб но пред у зе ти ка ко би се по спе ши ло за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. 

2. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У пр вом де лу ра да ура ђе на је упо ред на ана ли за за ко но-
дав ства у Ср би ји са Чла ном 27. Кон вен ци је ује ди ње них на ци ја о 
пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. Об у хва ће ни су сле де ћи за ко ни 
и под за кон ска ак та: Устав Ре пу бли ке Ср би је,11) За кон о ра ду12) (у 
да љем тек сту ЗР), За кон 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 (у да љем тек сту ЗПР ЗО СИ), 
За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том,13) 
За кон о за бра ни дис кри ми на ци је,14) Пра вил ник о бли жим усло ви-
ма, кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма за спр о во ђе ње ме ра и ак тив но-
сти про фе си о нал не ре ха би ли та ци је,15) Пра вил ник о бли жем на чи-
ну, тро шко ви ма и кри те ри ју ми ма за про це ну рад не спо соб но сти и 
мо гућ но сти за по сле ња или одр жа ва ња за по сле ња осо ба са ин ва-
ли ди те том,16) Пра вил ник о бли жем на чи ну, тро шко ви ма и кри те-
ри ју ми ма за про це ну рад не спо соб но сти и мо гућ но сти за по сле ња 

11)  Сл. гла сник РС, бр. 98/2006.

12)  Сл. гла сник РС, бр. 24/2005, 61/2005. и 54/2009.

13)  Сл. гла сник РС, бр. 33/2006.

14)  Сл. гла сник РС, бр. 22/2009.

15)  Сл. гла сник РС, бр. 112/2009.

16)  Сл. гла сник РС, бр. 112/2009.
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или одр жа ва ња за по сле ња осо ба са ин ва ли ди те том,17) Пра вил ник 
о на чи ну пра ће ња из вр ша ва ња оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин-
ва ли ди те том и на чи ну до ка зи ва ња из вр ша ва ња те оба ве зе,18) Пра-
вил ник о на чи ну и по ступ ку об ра чу на ва ња и пла ћа ња до при но са за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње за ли ца са ин ва ли ди те том,19) Стра-
те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци 
Ср би ји20). 

Ис пи ти ва ње ста во ва пред став ни ка ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва ре а ли зо ва но је ан кет ним ис тра жи ва њем у ко јем је уче-
ство ва ло 51 ис пи та ни ка. 

3. АНА ЛИ ЗА ЗА КО НО ДАВ НОГ ОКВИРА 
У ОД НО СУ НА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

При каз ана ли зе за ко но дав ства ор га ни зо ван је у од но су на 
след ста во ва у окви ру Чла на 27. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са 
ин ва ли ди те том. У том сми слу би ће пр во при ка за на ана ли за до-
ступ но сти пра ва на рад, за тим за шти те од дис кри ми на ци је, пра ва 
на јед на ку за ра ду, здра ве и без бед не усло ве ра да, по др шку за за-
по шља ва ње и по др шку то ком ра да, под сти ца ја за за по шља ва ње и 
са мо за по шља ва ње. 

Иако је ве ћи ни осо ба са ин ва ли ди те том до ступ но пра во на 
рад, осо ба ма са ин ва ли ди те том ко ји ма је од у зе та по слов на спо соб-
ност и ко ји ма је на осно ву про це не рад не спо соб но сти од ре ђе но 
да не мо гу да се за по сле или одр же за по сле ње ни под оп штим ни 
под по себ ним усло ви ма, за пра во се не при зна је пра во на рад. У 
том сми слу за ко но дав ство ни је у пот пу но сти ускла ђе но у од но су 
на овај став, и по треб но је уки ну ти од у зи ма ње рад не и по слов не 
спо соб но сти.  Што се ти че пра ва на рад осо ба ко је су ин ва ли ди-
тет сте кле као по вре ду на ра ду, ЗПР ЗО СИ у де фи ни ци ји осо ба са 
ин ва ли ди те том (Члан 3 и Члан 4) и ЗСДО СИ (Члан 3) об у хва та и 
осо бе ко је су ин ва лид ност сте кле као по вре ду на ра ду, док ЗР га-
ран ту је осо ба ма са ин ва ли ди те том ко је су ин ва ли ди тет сте кле као 
по вре ду на ра ду исти ни во за шти те као и оста лим осо ба ма са ин ва-
ли ди те том. У овом по гле ду мо же се за кљу чи ти да је за ко но дав ство 
ускла ђе но.

17)  Сл. гла сник РС, бр. 36/2010.

18)  Сл. гла сник РС, бр. 33/2010.

19)  Сл. гла сник РС, бр. 72/2006.

20)  Сл. гла сник РС, бр. 1/2007.
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Уко ли ко се по сма тра за ко но дав ство у од но су на за бра ну дис-
кри ми на ци је, Чла ном 21. и 60. Уста ва,  Чла ном 18 и Чла ном 20 
ЗР, за бра ње на је по сред на и не по сред на дис кри ми на ци ја осо ба са 
ин ва ли ди те том у од но су на усло ве за за по шља ва ње и из бор кан ди-
да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла, усло ве ра да и пра ва из рад ног 
од но са, обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње, на пре до ва ње 
на по слу и от каз уго во ра у ра ду. Дис кри ми на ци ја, ка ко је де фи ни-
са на у до ма ћем за ко но дав ству, об у хва та и не при ма ње у рад ни од-
нос осо бе са ин ва ли ди те том или пра ти о ца, по ста вља ње по себ них 
здрав стве них усло ва за при јем у рад ни од нос осим ако су утвр ђе ни 
у скла ду са за ко ном, прет ход на про ве ра пси хо фи зич ких окол но сти 
ко је ни су у не по сред ној ве зи са по сло ви ма за ко је се за сни ва рад-
ни од нос, од би ја ње да се вр ши тех нич ка адап та ци ја рад ног ме ста 
уко ли ко тро шко ви не па да ју на те рет по сло дав ца или ни су не сра-
змер ни до би ти, од ре ђи ва ње ма ње за ра де, по ста вља ње по себ них 
усло ва ра да и по себ них усло ва за ко ри шће ње дру гих пра ва из рад-
ног од но са за по сле ном са ин ва ли ди те том. ЗСДО СИ, Члан 26, као 
по себ но те жак об лик дис кри ми на ци је због ин ва лид но сти од ре ђу је 
уз не ми ра ва ње, вре ђа ње и ома ло ва жа ва ње за по сле ног са ин ва ли ди-
те том од стра не по сло дав ца, од но сно не по сред но над ре ђе ног ли ца 
у рад ном про це су, због ње го ве ин ва лид но сти. У том сми слу мо же 
се ре ћи да за кон ски оквир по кри ва све до ме не дис кри ми на ци је де-
фи ни сан Кон вен ци јом. Ипак, за кон ски оквир не опе ра ци о на ли зу је 
да ље стан дар де ко је по сло дав ци тре ба да се ис пу не, ка ко би се за-
шти ти ли по ступ ци ко ји су осе тљи ви и у ко ји ма ла ко мо же до ћи до 
дис кри ми на ци је. 

Пра во на јед на ку за ра ду про пи са но је у окви ру ЗР (Члан 
104), док ЗСДО СИ под дис кри ми на ци јом сма тра и од ре ђи ва ње 
ма ње за ра де због ин ва лид но сти за по сле ног, не за ви сно од рад ног 
учин ка (Члан 24). На осно ву ово га се мо же за кљу чи ти да је и овај 
део за ко но дав ства ускла ђен са Кон вен ци јом. 

Пра во на  без бед ност, за шти ту жи во та и здра вља на ра ду 
про пи са но је Чла ном 60 Уста ва, Чла ном 12, 16 и 80. ЗР, при че му на 
осно ву овог за ко на за по сле не осо бе са ин ва ли ди те том има ју пра во 
на по себ ну за шти ту на ра ду, при че му Чла ном 41. ЗПР ЗО СИ пред-
у зе ћу за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба ма 
са ин ва ли ди те том мо гу се обез бе ди ти и сред ства за по бољ ша ње 
усло ва ра да, па се мо же за кљу чи ти да за кон про пи су је и уса га ша ва 
сво је од ред бе са мо гућ но сти ма ко је има ју кон крет не осо бе при ли-
ком из вр ша ва ња рад них за да та ка.

Је дан од ва жних обла сти ко је за кон тре ба да ре гу ли ше је 
ефи ка сан при ступ оп штим тех нич ким про гра ми ма и про гра ми ма 
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за струч но усме ра ва ње, као и при ступ услу га ма на ла же ња по сла 
и струч не и кон ти ну и ра не обу ке. Члан 13. ЗПР ЗО СИ као јед ну од 
ме ра и ак тив но сти про фе си о нал не ре ха би ли та ци је на во ди рад но 
оспо со бља ва ње, до ква ли фи ка ци ју, пре ква ли фи ка ци ју и про гра ме 
за сти ца ње, одр жа ва ње и уна пре ђи ва ње рад них и рад но-со ци јал-
них ве шти на и спо соб но сти,  по је ди нач не и груп не, оп ште и при-
ла го ђе не про гра ме за уна пре ђе ње рад но-со ци јал не ин те гра ци је, 
ка ри јер но во ђе ње, про фе си о нал но ин фор ми са ње, са ве то ва ње и 
ин ди ви ду ал ни план за по шља ва ња,  ин ди ви ду ал ни са ве то дав ни рад 
и ак тив но сти усме ре не на раз вој, мо ти ва ци ју и струч ну по др шку. 
У том сми слу за ко но дав ство про пи су је раз ли чи те об ли ке струч ног 
уса вр ша ва ња и по др шке у ка ри јер ном на пре до ва њу осо ба са ин ва-
ли ди те том. Др жа ва на раз ли чи те на чи не по др жа ва ха би ли та ци о не 
и ре ха би ли та ци о не услу ге и про гра ме, ка ко кроз осни ва ње Бу џет-
ског фон да за ре ха би ли та ци ју и под сти ца ње за по шља ва ња осо ба 
са ин ва ли ди те том на осно ву ЗПР ЗО СИ (Члан 28), та ко и кроз ди-
рект ну по др шку и за шти ту рад них пра ва осо ба са ин ва ли ди те том 
ко ји по ха ђа ју ре ха би ли та ци о не про гра ме као и кроз фи нан си ра ње 
де ла тро шко ва по треб них за по ха ђа ње ових про гра ма.  НСЗ сно си 
тро шко ве про фе си о нал не ре ха би ли та ци је осо ба са ин ва ли ди те том, 
осим за осо бе чи ја је рад на спо соб ност сма ње на због по вре де на 
ра ду или про фе си о нал не бо ле сти на ста лих на кон сту па ња на сна-
гу ЗПР ЗО СИ, за чи ју про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, на осно ву 
Чла на 19 на ве де ног за ко на, тро шко ве сно си по сло да вац. ЗПР О-
СИ Члан 20. про пи су је да за по сле на осо ба са ин ва ли ди те том има 
пра во на пла ће но од су ство са ра да, са на кна дом у ви си ни 100% 
про сеч не за ра де оства ре не у прет ход на три ме се ца пре укљу чи ва-
ња у ме ре и ак тив но сти про фе си о нал не ре ха би ли та ци ју, при че му 
на кна да не мо же би ти ма ња од ми ни мал не за ра де.  Не за по сле на 
осо ба са ин ва ли ди те том ко ја је укљу че на у рад но оспо со бља ва-
ње, до ква ли фи ка ци ју, пре ква ли фи ка ци ју и про гра ме за сти ца ње, 
одр жа ва ње и уна пре ђи ва ње рад них и рад но-со ци јал них ве шти на и 
спо соб но сти,  по је ди нач не и груп не, оп ште и при ла го ђе не про гра-
ме за уна пре ђе ње рад но-со ци јал не ин те гра ци је, пред ло ге и обу ку 
за при ме ну аде кват них тех нич ких и тех но ло шких ре ше ња у ци љу 
по ди за ња ефи ка сно сти осо бе са ин ва ли ди те том у уче њу и ра ду, као 
и слу жбе по др шке има пра во на нов ча ну по моћ у вре ме тра ја ња 
про гра ма и то за тро шко ве пре во за за се бе и пра ти о ца, и на кна ду у 
ви си ну од 20% ми ни мал не за ра де ако се про фе си о нал на ре ха би ли-
та ци ја из во ди у тра ја њу од нај ма ње 100 ча со ва и осо ба са ин ва ли-
ди те том ни је ко ри сник нов ча не на кна де на осно ву не за по сле но сти 
(Члан 21).  
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Ср би ја је у окви ру ЗПР ЗО СИ про пи са ла ме ре под сти ца ња 
за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том у при ват ном и јав ном сек то-
ру пу тем од го ва ра ју ћих по ли ти ка и ме ра. Је дан на чин под сти ца ња 
је већ спо ме нут квот ни си стем и ме ре ак тив не по ли ти ке за по шља-
ва ња. Уко ли ко по сло да вац не  за по сли осо бу са ин ва ли ди те том, 
по сто је и ал тер на тив ни на чи ни ис пу ње ња оба ве зе за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. На осно ву ППИ О ЗДИ О О СИ, по сло да вац 
оба ве зу за по шља ва осо ба са ин ва ли ди те том, осим ди рект ним за по-
шља ва њем мо же да оства ри и на је дан од сле де ћих на чи на:

• упла том сред ста ва на уплат ни ра чун бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је на име уче шћа у фи нан си ра њу за ра да осо ба са ин-
ва ли ди те том за по сле них у пред у зе ћу 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 
или со ци јал ном пред у зе ћу или ор га ни за ци ји (Члан 6 -7)

• из вр ше њем фи нан сиј ске оба ве зе из уго во ра о по слов-
но тех нич кој са рад њи, ку по ви ни про из во да или вр ше њу 
услу га са пред у зе ћем 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 у вред но сти од 
20 про сеч них за ра да у при вре ди Ре пу бли ке Ср би је пре-
ма по след њем об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на 
над ле жног за по сло ве ста ти сти ке у мо мен ту за кљу че ња 
уго во ра. Из вр ше њем ове фи нан сиј ске оба ве зе по сло да вац 
из вр ша ва оба ве зу за по шља ва ња за јед ну осо бу са ин ва ли-
ди те том за на ред них 12 ме се ци од да на из вр ше ња оба ве-
зе, од но сно на го ди шњем ни воу (Члан 7)

Ре пу бли ка Ср би ја и јав на пред у зе ћа, као и сва ки  као по сло-
да вац, ду жна је да ис пу ни оба ве зу за по шља ва ња осо ба са ин ва ли-
ди те том. Ипак, на осно ву  ППИ О ЗДИ О О СИ, Члан 8, Ре пу бли ка 
Ср би ја за ди рект не и ин ди рект не бу џет ске ко ри сни ке ко ји ма се 
пла те обез бе ђу ју из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, оба ве зу за по шља-
ва ња осо ба са ин ва ли ди те том из вр ша ва опре де љи ва њем сред ста ва 
у бу џе ту за те ку ћу го ди ну за на ме не  ре фун да ци је за ра да осо ба са 
ин ва ли ди те том за по сле них 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, за по бољ ша-
ње усло ва ра да, уна пре ђе ње про из вод них про гра ма и дру ге свр хе, 
у скла ду са За ко ном. Уко ли ко је оба ве за Ре пу бли ке Ср би је у те ку-
ћој го ди ни ве ћа од из но са опре де ље них сред ста ва у бу џе ту за ту 
го ди ну, у бу џе ту за на ред ну го ди ну пла ни ра ју се сред ства уве ћа на 
нај ма ње за из нос те раз ли ке, од но сно за из нос сред ста ва по треб-
них за упла ту пе на ла утвр ђе них у скла ду са За ко ном. На осно ву 
прет ход но на ве де них од ред би да се за кљу чи ти да је под сти ца ње од 
стра не др жа ве оно ли ко ко ли ко пру жа пла ни ра ни бу џет ски оквир, а 
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не ко ли ке би мо гле би ти по тре бе за кон крет ну го ди ну. Ипак, За кон 
пред ви ђа да сред ства мо ра ју би ти од ре ђе на у на ред ној у скла ду са 
по тре ба ма из прет ход не го ди не, те на тај на чин ис пра вља мо гу ћи 
про пуст ко ји се по тен ци јал но мо же де си ти услед не до стат ка сред-
ста ва у те ку ћој го ди ни, као и то да у на ред ној го ди ни мо ра ју би ти 
ура чу на ти и ис пла ће ни пе на ли услед не до вољ но сти сред ста ва.

За кон не про пи су је спе ци фич не об ли ке по др шке или олак-
ши це за са мо за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том ни ти по др шку 
за сти ца ње рад ног ис ку ства на тр жи шту ра да, али се кроз кон кур-
се НСЗ обез бе ђу ју не што ви ша сред ства за за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том у од но су на оста ле осо бе ко је кон ку ри шу за до де лу 
суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње. 

Ср би ја је за ко ном пред ви де ла и ко ра ке у ци љу обез бе ђе ња 
ра зум ног сме шта ја осо ба ма са ин ва ли ди те том на рад ном ме сту. 
Као део За ко на о ра ду ко ји про пи су је ово пра во мо же да се схва ти 
од ред ба Чла на 16, ко јим се про пи су је да је по сло да вац ду жан да 
за по сле ном обез бе ди оба вља ње по сло ва утвр ђе них уго во ром о ра-
ду. Адап та ци ју рад ног ме ста по др жа ва и ЗСДО СИ, Члан 22, ко јим 
се де фи ни ше као дис кри ми на ци ја од би ја ње да се из вр ши тех нич ка 
адап та ци ја рад ног ме ста ко ја омо гу ћу је ефи ка сан рад осо бе са ин-
ва ли ди те том, ако тро шко ви адап та ци је не па да ју на те рет по сло-
дав ца или ни су не сра змер ни у од но су на до бит ко ју по сло да вац 
оства ру је за по шља ва њем осо бе са ин ва ли ди те том. Обез бе ђи ва ње 
тех нич ке, струч не и фи нан сиј ске по др шке за при ла го ђа ва ње по-
сло ва, рад ног ме ста или по сло ва и рад ног ме ста,  укљу чу ју ћи и 
тех нич ка и тех но ло шка по ма га ла у ци љу по ве ћа ња мо гућ но сти за-
по шља ва ња или одр жа ња за по сле ња осо ба са ин ва ли ди те том де-
фи ни са но је Чла ном 11. ЗПР ЗО СИ, као под сти цај за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. На осно ву овог за ко на, а кроз ме ре ак тив-
не по ли ти ке, по сло да вац ко ји за по сли осо бу са ин ва ли ди те том ко ја 
са се за по шља ва под по себ ним усло ви ма мо же да оства ри пра во на 
ре фун да ци ју при ме ре них тро шко ва при ла го ђа ва ња рад ног ме ста 
за за по шља ва ње осо бе са ин ва ли ди те том (Члан 31), а пред у зе ћи ма 
за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју се мо гу и обез бе ди ти сред ства 
за при ла го ђа ва ње рад них ме ста (Члан 41). 

Што се ти че мо гућ но сти за син ди кал но ор га ни зо ва ње, за-
кон ски оквир ни на је дан на чин не спре ча ва осо бе са ин ва ли ди те-
том да осну ју свој син ди кат, или уче ству ју у ра ду син ди ка та, при 
че му је осни ва ње син ди ка та ре гу ли са но Пра вил ни ком о упи су син-
ди ка та у ре ги стар.21)

21)  Сл. гла сник РС, бр. 50/2005. и 10/2010.
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На осно ву ово га мо же мо за кљу чи ти да је за ко но дав ни оквир 
што се ти че за по шља ва ња углав ном уса гла шен са Кон вен ци јом о 
пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. Оно што је по треб но у сми слу 
за ко но дав ства про ме ни ти је да се: 1) обез бе ди пра во на рад свим 
осо ба ма са ин ва ли ди те том; 2) уна пре ди по др шка за са мо за по шља-
ва ње и сти ца ње ис ку ства на отво ре ном тр жи шту ра да; 3) из јед на че 
по сло дав ци из јав ног и при ват ног сек то ра у од но су на за по шља ва-
ње осо ба са ин ва ли ди те том. 

4. УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЗА ПО СЛИ ВО СТИ 
ОСОБА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Ста во ви ис пи та ни ка о то ме шта су то кључ не ак тив но сти ко-
је тре ба пред у зе ти ка ко би се уна пре дио ква ли тет за по шља ва ња за 
осо бе са ин ва ли ди те том ис пи та ни су пр во упит ни ком, а за тим пу-
тем ра ди о ни ца. Упит ник је био са ста вљен од 46 став ки ко је су за-
сно ва не на Кон вен ци ји о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и ана ли-
зе прет ход них ис тра жи ва ња у Ср би ји.  На осно ву кла стер ана ли зе 
мо гу да се раз дво је три гру пе ак тив но сти у од но су на њи хов зна чај 
за уна пре ђе ње ква ли те та за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том: 
ранг 1 – нај зна чај ни је ак тив но сти; ранг 2 – зна чај не ак тив но сти; 
ранг 3 – уме ре но зна чај не ак тив но сти. Гру пи са ње ак тив но сти и 
арит ме тич ке сре ди не и стан дард не де ви ја ци је за да те ак тив но сти 
при ка за ни су у окви ру Та бе ле 1.  

Та бе ла 1. 
Гру пи са ње ак тив но сти у од но су на њи хов зна чај за уна пре-

ђе ње ква ли те та за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том

Број 
пита-

ња
Ранг Текст пи та ња M СД

П19 1 Уна пре ђе ње до ступ но сти обра зов них 
уста но ва осо ба ма са ин ва ли ди те том. 4.29 0.76

П13 1 Ве ће уче шће јав ног сек то ра у за по-
шља ва њу ОСИ не го што је то са да. 4.27 0.87

П29 1 По ве ћа ње бро ја при ла го ђе-
них рад них ме ста за ОСИ. 4.20 0.75

П30 1 Уна пре ђе ње при сту пач но сти објек та од оп штег 
ин те ре са (оп шти не, шко ле, до мо ви здра вља,…)? 4.20 0.87
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П38 1 Обез бе ђе ње јав ног пре во за при ла го ђе-
ног ОСИ за све осо бе ко је же ле да ра де. 4.16 0.86

П11 1
Ор га ни зо ва ње про гра ма за осна жи ва ње 
ОСИ (уна пре ђе ње са мо по у зда ња, не спе ци-
фич ни их ве шти на по треб них за по сао),

4.12 0.84

П42 1 Сма ње ње ути ца ја по ли ти ке на за-
по шља ва ње у јав ном сек то ру. 4.10 1.08

П25 1 Уна пре ђе ње до ступ но сти ин фор ма ци ја за 
по сло дав це о то ме шта ОСИ мо гу да ра де. 4.08 0.77

П18 2
Из јед на ча ва ње по ло жа ја по сло да ва ца у при-
ват ном и јав ном сек то ру у од но су на на чин 
ис пу ње ња оба ве зе за по шља ва ња ОСИ.

4.06 0.88

П20 2 По ве ћа ње мо ти ва ци је осо ба са ин ва ли ди-
те том да се укљу че у тр жи ште ра да. 4.06 0.90

П43 2
По ве ћа ње до ступ но сти со ци јал них услу-
га за ОСИ ко је су ори јен ти са не на по-
ве ћа ње са мо стал но сти ОСИ.

4.06 0.83

П36 2 Уна пре ђе ње са мо стал но-
сти ОСИ у окви ру по ро ди це. 4.04 0.72

П12 2
Ве ћа по др шка 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 ОСИ 
при ли ком укљу чи ва ња ОСИ у про цес ра да.

4.02 0.99

П4 2 По ве ћа но при хва та ње ОСИ од стра-
не за јед ни це у ко јој жи ве. 4.00 0.69

П21 2
Ор га ни зо ва ње по се те ОСИ ком па ни-
ја ма где би се ОСИ упо зна ле са зах те-
ви ма ра да, а по сло дав ци са ОСИ.

4.00 0.85

П27 2
Ор га ни зо ва ње ра ди о ни ца са по сло дав ци ма 
на ко ји ма би се по сло дав ци де таљ ни је упо-
зна ли са ти ме шта све ОСИ мо гу да ра де.

4.00 0.89

П1 2 По ве ћа ње по др шке ко је ОСИ има ју од сво-
је по ро ди це за укљу чи ва ње у обра зо ва ње. 3.98 0.71

П2 2 По ве ћа ње мо ти ви са но сти ОСИ да ко ри сте по-
сто је ће про гра ме за уна пре ђе ње ком пе тен ци ја. 3.98 0.81

P3 2
Уна пре ђе ње про це не рад не спо соб но-
сти та ко да се вр ши у ре ал ној или им-
про ви зо ва ној рад ној сре ди ни.

3.98 0.88

П24 2 Сма ње ње пред ра су де да ОСИ  не мо гу да 
бу ду до бри рад ни ци ме ђу по сло дав ци ма. 3.98 0.68
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П39 2
По ве ћа ње бро ја про гра ма за пре ква ли-
фи ка ци ју и кре и ра ње дру гих обу ка ко ји 
су при ла го ђе ни осо ба ма са про це ње ним 
дру гим сте пе ном рад не спо соб но сти.

3.98 0.97

П44 2 Пру жа ње ка ри јер ног са ве то ва ња де це са ин ва-
ли ди те том при ли ком упи са у сред њу шко лу. 3.98 1.14

П23 2 Уна пре ђе ње ин фор ми са но-
сти ОСИ о њи хо вим пра ви ма. 3.96 0.82

П31 2 По ве ћа ње до ступ но сти ор то пед ских по ма га ла 
(про гра ми, ала ти, сто ли це...) за по сло дав це. 3.94 0.93

П9 2
Ор га ни зо ва ње ак тив но сти усме ре-
них на сма ње ње стра ха ко је ОСИ има-
ју од укљу чи ва ња у тр жи ште ра да.

3.92 0.89

П16 2 По ве ћа ње по др шке ко је ОСИ има ју од сво-
је по ро ди це за укљу чи ва ње у тр жи ште ра да. 3.92 0.72

П22 2
Уна пре ђе ње до ступ но сти ин фор ма ци-
ја за по сло дав це о то ме ка ко аде кват-
но при ла го ди ти рад на ме ста за ОСИ.

3.90 0.78

П28 2 Ве ћа ускла ђе ност ком пе тен ци-
ја ОСИ и по тре ба тр жи шта ра да. 3.88 0.84

П45 2 По ве ћа ње уло ге ко ју ло кал на са мо у пра-
ва има у уна пре ђе њу по ло жа ја ОСИ. 3.88 0.84

П40 2 Уна пре ђе ње стра те шког пла ни-
ра ња на ло кал ном ни воу. 3.86 0.78

П10 3 Уна пре ђе ње ин фор ми са но сти ОСИ о зах-
те ви ма по сла и усло ви ма ра да. 3.84 0.81

П26 3 Уна пре ђе ње са рад ње  ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва ОСИ са ло кал ном са мо у пра вом. 3.84 0.81

П41 3 По ве ћа ње фи нан сиј ске по др шке за са мо за по-
шља ва ње ОСИ од стра не ло кал не са мо у пра ве. 3.84 0.86

П7 3 Уна пре ђе ње ме ђу соб не са рад-
њу ор га ни за ци ја ОСИ. 3.82 0.91

П5 3 Уна пре ђе ње ком пе тен ци ја ОСИ ко-
је су атрак тив не за тр жи ште ра да. 3.80 0.96

П14 3
Кре и ра ње ко а ли ци ја на ло кал ном ни-
воу у ко ји ма би уче ство ва ли сви ре ле-
вант ни ак те ри на ло кал ном ни воу.

3.80 1.00

П35 3
При ла го ђа ва ње ра да пред у зе ћа за про фе си о нал-
ну ре ха би ли та ци ју та ко да сва ко пред у зе ће мо же 
да за по сли осо бе са свим вр ста ма ин ва ли ди те та.

3.80 1.10
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П6 3 По ве ћа ње ви дљи во сти про бле ма са ко-
ји ма  се  ОСИ су о ча ва ју у ме ди ји ма. 3.78 0.97

П15 3 Уна пре ђе ње ма кро е ко ном ских усло-
ва за раз вој при вре де. 3.73 1.08

П17 3 По ве ћа ње фи нан сиј ских сред ста ва од стра-
не др жа ве ко је до би ја ју ор га ни за ци ја ОСИ. 3.73 0.90

П8 3 Сма ње ње дис кри ми на ци је пре ма 
ОСИ у ин сти ту ци ја ма здрав ства. 3.71 0.97

П37 3 Ор га ни зо ва ње кам па ња на на ци о нал ном ни воу 
у ци љу про мо ци је ОСИ као до брих рад ни ка. 3.71 1.06

П46 3
Ор га ни зо ва ње кам па ња на ло кал-
ном ни воу у ци љу про мо ци је при ме-
ра успе шног за по шља ва ња ОСИ.

3.69 1.17

П34 3
По ве ћа ње бро ја про је ка та ци вил ног дру-
штва ко ји су ори јен ти са ни на по бољ-
ша ње усло ва за за по шља ва ње ОСИ.

3.67 0.84

П33 3 По ве ћа ње ма те ри јал не по др шке ко ју др жа ва 
пру жа по сло дав ци ма за за по шља ва ња ОСИ. 3.61 1.18

П32 3
Ре зер ви са них од ре ђе ног бро ја јав-
них на бав ки за пред у зе ћа за про фе си о-
нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње 
ОСИ (по зи тив на дис кри ми на ци ја).

3.59 1.00

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да нај ве ћи ефе кат на за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том мо гу да има ју ме ре усме ре не 
на ши ри дру штве ни кон текст, по сло дав це, обра зо ва ње, ло кал ну са-
мо у пра ву и са ме осо бе са ин ва ли ди те том. У од но су на ове, ма ње 
су ва жне ме ре усме ре не на про ме ну за кон ског окви ра, На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње, од но сно про це ну рад не спо соб но сти 
и оне усме ре не на ја ча ње по ро ди це осо ба са ин ва ли ди те том, а за 
за по шља ва ње су пре ма ми шље њу уче сни ка нај ма ње ва жне ме ре 
усме ре не на са ме ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том, ме ди је и 
здрав ство. 

Као нај ва жни ју про ме ну у ши рем дру штве ном кон тек сту 
ко ја би омо гу ћи ла за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том пред-
став ни ци ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва (ОЦД) на во де сма ње ње 
ути ца ја по ли ти ке на за по шља ва ње. Ово је ра зу мљи во уко ли ко се 
узме у об зир да исто та ко сма тра ју да је од ве ли ке ва жно сти да јав-
на пред у зе ћа у ве ћој ме ри за по шља ва ју осо бе са ин ва ли ди те том, 
а као на чин где им се у јав ном сек то ру „кра ду“ рад на ме ста ви де 
за по шља ва ње по по ли тич кој ли ни ји, иако јав на пред у зе ћа не ка да 
и не ис пу ња ва ју кво те. Осим ве ће уло ге јав ног сек то ра, ис пи та ни-
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ци сма тра ју да је ва жно и у ве ћој ме ри ин фор ми са ти по сло дав це о 
то ме шта осо бе са ин ва ли ди те том мо гу да ра де и те ин фор ма ци је 
ге не рал но учи ни ти лак ше до ступ ним. Што се ти че ме ра усме ре-
них на обра зо ва ње и ло кал ну са мо у пра ве као нај ва жни је уче сни-
ци ви де по ве ћа ње до ступ но сти и при сту пач но сти, од но сно при ла-
го ђе но сти ин сти ту ци ја, а на ни воу ло кал не са мо у пра ве до дат но и 
обез бе ђи ва ње при ла го ђе ног јав ног пре во за. За ни мљи во је да као 
при о ри тет ну ак тив ност ко ја је усме ре на на осо бе са ин ва ли ди те-
том уче сни ци пре по зна ју ја ча ње не спе ци фич них ком пе тен ци ја, ко-
је за и ста и пред ста вља ју основ за сти ца ње да љих ком пе тен ци ја, па 
и про фе си о нал них. За ни мљи во је да је рад на сма ње њу пред ра су да 
на ни воу свих ак те ра, укљу чу ју ћи и осо бе са ин ва ли ди те том, ран-
ги ран на дру гом ни воу, као и по ве ћа ње мо ти ви са но сти осо ба са 
ин ва ли ди те том и њи хо вих ком пе тен ци ја. Упа дљи во је и да ор га-
ни за ци је ци вил ног дру штва се бе не до жи вља ва ју као ва жног ак те-
ра ко ји мо же да до при не се за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, 
од но сно све ак тив но сти ве за не за ор га ни за ци је ци вил ног дру штва 
ко је оку пља ју осо бе са ин ва ли ди те том ран ги ра не су као по след ње. 

4. ЗА КЉУ ЧАК

У сле де ћој та бе ли при ка за ни су си сте ма ти зо ва ни за кључ ци у 
од но су на до ме не мо гу ћих ак тив но сти. 

Та бе ла 3. 
Ше ма при о ри те та

Те ме Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3

Ши ри дру-
штве ни 
кон текст

• Сма ње ње ути ца-
ја по ли ти ке на 
за по шља ва ње;

•  Уна пре ђе ње ма-
кро е ко ном ских 
усло ва за раз-
вој при вре де;

По сло дав ци 
ге не рал но

•  По ве ћа ње 
до ступ но сти 
ин фор ма ци ја о 
то ме шта ОСИ 
мо гу да ра де;

•  Повећање броја 
прилагођених 
радних места;

•  По ве ћа ње до ступ-
но сти ин фор ма ци ја 
о то ме ка ко при ла-
го ди ти рад но ме сто

• По ве ћа ње до ступ-
но сти аси стив не 
тех но ло ги је;

•  Сма ње ње пред-
ра су да;

• Ор га ни зо ва ње 
ра ди о ни ца са 
по сло дав ци ма;

•  Развијање програма 
увођења у посао;

•  По ве ћа ње ма те-
ри јал не по др шке;

•  Унапређење 
услова рада у 
предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију 
и  запошљавање 
ОСИ;
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Јав ни сек тор
•  По ве ћа ње 

уче шћа јав ног 
сек то ра у за по-
шља ва њу ОСИ

•  Ре зер ви са не 
јав не на бав ке;

Обра зо ва ње

•  Уна пре ђе ње 
до ступ но сти и 
при ла го ђе но-
сти обра зов-
них уста но ва;

•  Уво ђе ње про гра-
ма ра ног ка ри јер-
ног са ве то ва ња;

•  Унапређење 
програма за 
преквалификацију 
и доквалификацију

Ло кал на 
са мо у пра ва

•  Уна пре ђе ње до-
ступ но сти/при-
сту пач но сти ло-
кал не за јед ни це;

• При ла го ђен 
јав ни пре воз

• Уна пре ђе ње стра-
те шког пла ни ра ња:

•  Ве ће уче шће ЛС 
у ак тив но сти ма 
ко је за циљ има-
ју уна пре ђе ње 
по ло жа ја ОСИ;

•  Сма ње ње пред-
ра су да;

•  Повећање 
доступности 
социјалних услуга;

•  Кре и ра ње ко а ли-
ци ја на ло кал-
ном ни воу;

•  По ве ћа ње сред-
ста ва за под сти-
ца је за са мо за по-
шља ва ње ОСИ;

Осо бе са ин-
ва ли ди те том

•  Ја ча ње не-
спе ци фич них 
ком пе тен ци ја

•  Уна пре ђе ње про-
фе си о нал них 
ком пе тен ци ја;

•  Сма ње ње от-
по ра ОСИ;

•  Уна пре ђе ње ин фор-
ми са но сти ОСИ о 
њи хо вим пра ви ма;

•  Повећање 
мотивације ОСИ 
да се укључе у 
тржиште рада;

•  Уна пре ђе ње ин-
фор ми са но сти о 
зах те ви ма раз ли-
чи тих по сло ва;

За ко ни
•  Из јед на ча ва ње 

по ло жа ја по сло да-
ва ца у при ват ном 
и јав ном сек то ру

НСЗ
•  Уна пре ђе ње 

про це не рад не 
спо соб но сти
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По ро ди-
ца ОСИ

•  По ве ћа ње по др-
шке ко ја по ро ди-
ца пру жа ОСИ;

•  Унапређење 
самосталности 
ОСИ у оквиру 
породице;

ОЦД ОСИ

•  По ве ћа ње ак-
тив но сти ОЦД у 
кон тек сту за по-
шља ва ња ОСИ;

•  Ор га ни зо ва ње 
кам па ња на ло-
кал ном и на ци о-
нал ном ни воу;

•  По ве ћа ње фи нан-
сиј ских сред ста-
ва ко је до би ја ју 
ОЦД ОСИ;

•  Уна пре ђе ње ме-
ђу соб не са рад-
ње ОЦД ОСИ;

•  Унапређење 
сарадње ОСИ 
и ЛС;

Здрав ство •  Сма ње ње дис-
кри ми на ци је;

Ме ди ји
•  По ве ћа ње ви дљи-

во сти про бле-
ма са ко ји ма се 
ОСИ су сре ћу;
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Ma r ko D. Mi lo va no vic, Mom ci lo Sta no je vic

THE LE GAL FRA ME WORK AND EM PLOYMENT  
OP POR TU NI TI ES FOR PE O PLE WITH DI SA BI LI TI ES

Re su me
For most pe o ple with di sa bi li ti es right to wo rk is not fully ava i la-

ble. This pa per tends to shead light on le gi sla ti ve fra me work in Se r bia 
which re gu la tes em ployment of pe r sons with di sa bi li ti es, and to com pa-
re it with Con ven tion on the Rights of Pe r sons with Di sa bi li ti es in or der 
to in de tify le gi sla ti ve ba ri ers for pa r ti ci pa tion of pe r sons with di sa bi li-
ti es in la bo ur ma r ket. Adi ti o naly, we al sso wan ted to exa mi ne the at ti-
tu des of dif fe rent ac tors that are im por tant for em ployment of pe r sons 
with di sa bi li ti es, to iden tiy ba ri ers in prac ti ce and di rec tion for fu rt her 
de ve lop ment. In the fi rst pa rt of this pa per le gi sla ti ve fra me work was 
analysed in re la tion to the Ar tic le 27 of the Con ven tion on the Rights of 
Pe r sons with Di sa bi li ti es. Re sults in di ca tes that le gal fra me work is in 
most pa rt ha r mo ni zed with the Con ven tion. What is ne ces sary to chan-
ge the fra me work of the le gi sla tion is to: 1) se cu re the right to wo rk of 
all pe r sons with di sa bi li ti es; 2) en han ce sup port for self-em ployment 
and ga i ning ex pe ri en ce in the open la bor ma r ket; 3) ma ke em ployers 
from the pu blic and pri va te sec tors equ al in re la tion to the em ployment 
of pe r sons with di sa bi li ti es. The go eal of the se cond pa rt of the re se arch 
is to iden tiy ba ri e res for suc cessful em ployment of pe r sons with di sa-
bi li ti es, as well as key ac ti vi ti es to be un der ta ken in or der to im pro ve 
the qu a lity of em ployment of pe r sons with di sa bi li ti es. In or der to ac-
com plish this, we ha ve in ve sti ga ted at ti te u des of the re pre sen ta ti ves of 
cvi lis so ci ety and ot her ac tors thr o ugh su r vey. The qu e sti on na i re was 
com po sed of 46 sta te men tes, which are as ses sed on 3-po int sca le in re-
la tion to the ir im por tan ce for im pro ving the qu a lity of em ployment of 
pe o ple with di sa bi li ti es (1 - the most im por tant ac ti vi ti es, 2 - sig ni fi cant 
ac ti vity, 3 - mo de ra tely sig ni fi cant ac ti vi ti es). It can be con clu ded that 
the gre a test im pact on em ployment ha ve the me a se res that ta r get wi-
der so cial con text, em ployers, system of edu ca tion, lo cal go vern ments 
and pe r sons with di sa bi li ti es them sel ves, be ca u se wit hot this system, 
ade qu at im ployment of pe r sons with di sa bi li ti es is prac ti caly im po si-
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* Овај рад је примљен 29. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.

ble.  The se cond gro up of me a su res which are, in the opi nion of the re-
spon dents less im por tant in clu des me a su res aimed at chan ging the le gal 
fra me work and as ses sment of wo rk ca pa city. At the le vel of em ployers, 
ex cept for a ro le of the pu blic sec tor, the re spon dents be li e ve that it is 
im por tant to in form em ployers abo ut what pe o ple with di sa bi li ti es can 
wo rk and ma ke this in for ma tion ac ces si ble to em ployers. As for me a su-
res aimed at lo cal go vern ment and edu ca tion, it is im por tant to fu rt her 
in cre a se the ac ces si bi lity of edu ca tion and su i ta bi lity of in sti tu ti ons and 
at the le vel of lo cal go vern ments and pro vi ding ac ces si ble tran spor-
ta tion. The wo rk to re du ce pre ju di ce and in cre a se the mo ti va tion and 
com pe ten ce of pe r sons with di sa bi li ti es are ran ked in the se cond gro up, 
whi le the ac ti vi ti es re la ted to ci vil so ci ety or ga ni za ti ons ran ked in the 
third gro up.
Key wo rds: pe r sons with di sa bi li ti es, em ployment, le gi sla ti ve fra me work.
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Сажетак
Пре ма Кон вен ци ји о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том про-

пи са на су јед на ка пра ва на за по шља ва ње свим осо ба ма са ин ва ли-
ди те том, што зах те ва ве ли ке про ме не у по ли ти ка ма за по шља ва ња 
ове по пу ла ци је сву да у све ту. Свр ха овог тек ста је да при ка же про-
бле ме и пер спек ти ве, кроз не по сред на ис ку ства раз ли чи тих ак те ра 
у про це су за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том, ка ко би се бо ље 
раз у мео њи хов по ло жај на тр жи шту ра да. Укљу чи ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том у рад ни про цес оте жа ва ду го го ди шња ис кљу че-
ност из дру штва, те ве ли ки број њих не ма до вољ не спе ци фич не 
и не спе ци фич не ком пе тен ци је да се укљу чи у тр жи ште ра да. Не-
до вољ на при сту пач ност ре сур са за јед ни це, а по себ но пре во за за 
осо бе ко ји ма је по треб на по др шка у кре та њу, зна чај но ути че на 
огра ни че не мо гућ но сти за за по шља ва ње. Не га тив ни ста во ви и не-
а де ква тан при ступ ин фор ма ци ја ма до во де до то га да по сло дав ци 
за кон ске мо гућ но сти до жи вља ва ју као до дат ни на мет, а не као под-
сти цај не ме ре. По се бан про блем огле да се у чи ње ни ци да је јав-
ни сек тор нај за сту пље ни ји по сло да вац осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
док су ак ту ел но вр ло огра ни че не мо гућ но сти но вог за по шља ва ња.
Кључ не ре чи: осо бе са ин ва ли ди те том, за по шља ва ње, по сло дав ци, пра ва,
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1. ОД НОС ПО СЛО ДА ВА ЦА И ОСО БА  

СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ КАО КЉУЧ НИХ  
АК ТЕ РА У ПРО ЦЕ СУ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

Пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва, про це нат осо ба са 
ин ва ли ди те том кре ће се око 8%.1) Са дру ге стра не, раз ли чи ти из во-
ри ука зу ју да је тај број из ме ђу 10 и 12%.2) Број ност ове по пу ла ци-
је, уз ин тен зив ни ју бор бу раз ли чи тих ор га ни за ци ја за по што ва ње 
људ ских пра ва, ути ца ли су да по след њих 15 го ди на те ма ин ва ли-
ди те та све ви ше до би ја на зна ча ју, да се са гле да ва из пер спек ти ве 
раз вој них по ли ти ка и људ ских пра ва, што во ди усва ја њу Кон вен-
ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. Ова кон вен ци ја про пи су је 
јед на ка пра ва на рад и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, што 
зах те ва ве ли ке про ме не у по ли ти ка ма за по шља ва ња осо ба са ин-
ва ли ди те том. Вла де, али че сто и осо бе са ин ва ли ди те том ни су у 
пот пу но сти спрем не на про ме ну на чи на раз ми шља ња, па је про цес 
при ла го ђа ва ња за ко но дав ства и дру штве них прак си спор.

Осим ста во ва и вред но сти, укљу чи ва ње осо ба са ин ва ли ди-
те том у све сфе ре ра да оте жа ва и ду го го ди шња ис кљу че ност из 
дру штва, те ве ли ки број осо ба са ин ва ли ди те том не ма по треб не 
спе ци фич не и не спе ци фич не ком пе тен ци је да се укљу чи у тр жи-
ште ра да. Не до вољ на при сту пач ност ре сур си ма за јед ни це зна чај но 
ути че на огра ни че ну мо гућ ност за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том. У том сми слу, ства ра ње мо гућ но сти за за по шља ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том пред ста вља ком плек сан за да так у ко ме мо ра ју 
да уче ству ју сви си сте ми у за јед ни ци. 

Ипак и по ред свих дру гих си стем ских прет по став ки, мо же 
се ре ћи да су нај ва жни ји ак те ри у за по шља ва њу са ме осо бе са ин-
ва ли ди те том и по сло дав ци. По сло да вац до но си од лу ку да по ну ди 
осо би са ин ва ли ди те том по сао, а осо ба са ин ва ли ди те том до но си 
од лу ку да по ну ди свој рад. Без по зи тив не од лу ке обе стра не не мо-
же би ти за по шља ва ња. По сло дав ци ко ји не же ле да за по сле осо бу 
са ин ва ли ди те том де ли мич но би ва ју ети ке ти ра ни као не ху ма ни. Са 
дру ге стра не, осо бе са ин ва ли ди те том ко је сма тра ју да не мо гу да 
се укљу че у тр жи ште ра да, да рад на отво ре ном тр жи шту ни је за 
њих, су о ча ва ју се са мо гућ но сти ма да бу ду  стиг ма ти зо ва не као 
ле ње или као не рад ни ци. О то ме да ли осо бе са ин ва ли ди те том 

1) Реч је о осо ба ма ко је су се у по пи су из ја сни ле да има ју те шко ћа или су пот пу но омо гу-
ће не да оба вља ју раз ли чи те жи вот не ак тив но сти, Ми лан М. Мар ко вић, Осо бе са ин ва-
ли ди те том у Ср би ји, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2011. стр. 21.

2) Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да, Из ве штај о по ло жа ју осо ба са ин ва ли ди те том 
у Ср би ји, Бе о град, 2007.
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тре ба да се за по шља ва ју или не ство ре на је и по ла ри за ци ја ме ђу 
ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва ко је за сту па ју осо бе са ин ва ли-
ди те том. Ин си сти ра ње на за по шља ва ју као на је ди ној оп ци ји за 
со ци јал ну ин клу зи ју, че сто пра ти и пре ба ци ва ње „од го вор но сти“ 
за ин клу зи ју на ста ну при вре де. Са дру ге стра не, ис ти ца ње од го-
вор но сти др жа ве у обез бе ђи ва њу свих по тре ба осо ба са ин ва ли-
ди те том ла ко мо же да во ди у дру штве ну изо ла ци ју ових осо ба и 
стиг ма ти за ци ју. Ста во ви осо ба са ин ва ли ди те том да ни су спо соб не 
за за по шља ва ње на отво ре ном тр жи шту до во де до њи хо ве да ље 
па си ви за ци је и ја ча ња па тер на ли стич ко-за шти тар ских при сту па. 
Ни је дан ис кљу чив пут ни је до бар, већ са мо ува жа ва ње раз ли чи тих 
ре ал но сти мо же до ве сти до кре и ра ња урав но те же ни јег, ре ал ни јег 
при сту па у фор му ли са њу по ли ти ка ко је ни су ба зи ра не на иде о ло-
ги ја ма, већ на по тре ба ма осо ба са ин ва ли ди те том у Ср би ји. 

Из тих раз ло га, од из у зет не је ва жно сти са гле да ти ис ку ства 
раз ли чи тих ак те ра у за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том: са-
мих осо ба са ин ва ли ди те том, по сло да ва ца, пред став ни ка ци вил ног 
дру штва и ло кал не са мо у пра ве.

2. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По да ци су при ку пље ни из фо кус гру па, ко је су ор га ни зо ва не 
у 6 гра до ва у Ср би ји: Бе о град, Ниш, Но ви Сад, Кра гу је вац, Зре ња-
нин и Ужи це у пе ри о ду од фе бру а ра до ма ја 2014. го ди не. Фо кус 
гру пе су тра ја ле 180 ми ну та, а уче ство ва ло је укуп но 89 ак те ра.

Та бе ла 1.  
Струк ту ра уче сни ка фо кус гру па

N %
Гра до ви
Кра гу је вац 18 20.2
Ужи це 16 18.0
Но ви Сад 9 10.1
Зре ња нин 11 12.4
Ниш 16 18.0
Бе о град 19 21.3

Ак те ри 51 57.3
ОЦД ОСИ 20 22.5
По сло дав ци 7 7.9
НСЗ 3 3.4
ЦСР 8 9.0
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3. ПРЕ ПРЕ КЕ У ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ  

ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ  
НА ОТВО РЕ НОМ ТР ЖИ ШТУ РА ДА

Је дан од два глав на ак те ра за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди-
те том је по сло да вац. За ко ни, усло ви у ло кал ној за јед ни ци и дру ги 
фак то ри ства ра ју по ље у ком по сло да вац до но си од лу ку. Они за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том чи не ма ње или ви ше по вољ ним, 
али по сло да вац је тај ко ји до но си од лу ку да ли же ли или не же ли 
да за по сли не ку осо бу.3) За то је ва жно раз у ме ти по ло жај по сло да ва-
ца на тр жи шту ра да уоп ште, али и то ка ко по сло дав ци ви де осо бе 
са ин ва ли ди те том као рад ни ке. На осно ву ана ли зе са др жа ја мо гу 
се иден ти фи ко ва ти сле де ће те ме ко је ис ти чу по сло дав ци, али и 
осо бе са ин ва ли ди те том: 

1. Не по вољ ни усло ви по сло ва ња и ни ска по тре ба за но вим 
за по шља ва њем;

2. Не рав но прав ни по ло жај по сло да ва ца из јав ног и при ват-
ног сек то ра у од но су на за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том, од но сно по вла шћен по ло жај јав ног сек то ра;

3. Став по сло дав ца пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том као 
рад ни ци ма; 

4. Ба ри је ре са ко ји ма се су сре ћу по сло дав ци при ли ком за-
по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том;

5. Не до вољ на при ла го ђе ност рад них ме ста; 
6.  Не(за ин те ре со ва ност) за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-

ди те том;
7.  Крат ко роч но и не при ла го ђе но за по шља ва ње.

3.1. Ни ска по тре ба за но вим за по шља ва њем

Огра ни че на по тре ба за за по шља ва њем, пред ста вља је дан од 
основ них огра ни че ња при ме не би ло ког за ко на ори јен ти са ног на 
за по шља ва ње, па и 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.

Без об зи ра на све ак тив но сти ОЦД за бо ра вља се оно нај-
ва жни је – по сло дав це. Без њи хо ве ис ка за не по тре бе за но-
вим ан га жо ва њи ма не ма ра да ... или ће то би ти по је ди нач ни 
слу ча је ви ан га жо ва ња.

Пред став ник по сло да ва ца

3) Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том.
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По се бан про блем за отва ра ње но вих рад них ме ста је и то 
што је јав ни сек тор нај ве ћи по сло да вац у Ср би ји. Уче сни ци на гла-
ша ва ју да за по шља ва ње мо ра да се ру ко во ди је ди но еко ном ским 
раз ло зи ма, што ни је увек слу чај у јав ном сек то ру, ко је по ми шље-
њу ве ћи не ви ше под се ћа на со ци јал на пред у зе ћа, не го на тр жи шне 
ком па ни је:

Да кле ми има мо јав ни сек тор и слу жбе ко је тре ба да се ба ве 
про фит ном де лат но шћу, али оне су то ли ко на пу ње не да оне 
по ста ју са ме по се би со ци јал не слу жбе.

Пред став ник по сло да ва ца

3.2. Не рав но прав ни по ло жај по слодаваца 
из јав ног и при ват ног сек то ра

Те ма не рав но прав ног по ло жа ја при ват ног сек то ра по кре ну та 
је на сва кој фо кус гру пи, би ло од стра не осо ба са ин ва ли ди те том, 
по сло да ва ца или дру гих ак те ра. Из раз ло га што јав на пред у зе ћа и 
ло кал не са мо у пра ве већ има ју ви шак рад ни ка, од но сно због за бра-
не за по шља ва ња у јав ном сек то ру, за ко но да вац је по сло дав це ко ји 
су ди рект ни или ин ди рект ни ко ри сни ци бу џе та „по ште део“ оба ве-
зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том.4) Че сто се као ар гу мент 
на во ди да је ово ре ше ње до не то ка ко по сло дав ци у јав ном сек то ру 
не би до шли у си ту а ци ју да мо ра ју да от пу шта ју већ за по сле не рад-
ни ке да би за по сли ли осо бе са ин ва ли ди те том. На тај на чин је за ко-
но да вац за по сле не у при ват ном и јав ном сек то ру ста вио у не рав но-
пра ван по ло жај у од но су на за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. 

Пр во је пи та ње шта је по сло да вац – не ко ко има за по сле ног 
рад ни ка. Код нас по ло ви на љу ди ра ди у јав ном сек то ру. Тај 
за кон ко ји је до нет не од но си се на јав ни сек тор. За кон ка да 
ка же по сло да вац, ви нај че шће ми сли те на при ват ни ке, али 
је јав ни сек тор упра во нај ве ћи по сло да вац. Јав ни сек тор ко-
ји има нај ве ће при ви ле ги је је упра во онај ко ји овај за кон не 
мо ра да по шту је. Пр вих го ди ну да на уоп ште ни су мо ра ли да 
га по шту ју, ни да пла ћа ју пе на ле ни да за по шља ва ју.

Пред став ник по сло да ва ца
Уко ли ко по сло да вац у јав ном сек то ру не ис пу ни оба ве зу за-

по шља ва ња кроз ди рект но за по шља ва ње, ис пу ње ње ове оба ве зе 
на се бе пре у зи ма др жа ва кроз бу џет ска из два ја ња.5) Ипак, по сло-
дав ци на гла ша ва ју да за ко но да вац и по сло дав ци у јав ном сек то ру 

4) За кон 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.

5) За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са с ин ва ли ди те том 
(Слу жбе ни гла сник РС, бр. 39/2009)
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не схва та ју не прав ду та квог про пи са, од но сно не раз у ме ју да је и 
по сло да вац у при ват ном сек то ру у јед на кој ме ри, ако и не и у ве ћој, 
огра ни чен у но вом за по шља ва њу. Дру гим ре чи ма – уко ли ко не ма 
по тре бу за за по шља ва њем, да би при мио осо бу са ин ва ли ди те том 
у рад ни од нос и по сло да вац у при ват ном сек то ру мо ра да от пу сти 
рад ни ка ко ји је за по слен.

Не е ко ном ски, без ика кве еко ном ске оправ да но сти је јав ни 
сек тор пре бу ки ран, то је чи ње ни ца. Ипак, исто вам за за-
по шља ва ње ва жи и код по сло да ва ца у при ват ном сек то ру, 
он је еко ном ски пот пу но огра ни чен, ви ше не го јав ни сек тор. 
У при ват ном сек то ру не мо же да за по сли јед ну осо бу ви ше 
ако за тим не ма по тре бе, мо ра и он он да да от пу сти. Зна чи 
на истом смо.

По сло да вац
Ка ко би се уна пре ди ло за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те-

том по треб но је из јед на чи ти при ват ни и јав ни сек тор у од но су на 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, по ве ћа ти кон ку рент ност 
јав ног сек то ра.

Ја сам стал но при ста ли ца то га да јав на пред у зе ћа тре ба ју 
да има ју исти ста тус као и дру ги по сло дав ци. Ми мо же мо 
да при ча мо о уред ба ма и сва че му, али сви зна мо ко ли ко је 
за по сле но љу ди у јав ном сек то ру од ка да то ва жи. И они 
тре ба или да упла ћу ју у Фонд или да за по сле, али ло гич но је 
да ло кал на са мо у пра ва бу де при мер до бре по ли тич ке во ље и 
же ље да се ОСИ за по сле.

Пред став ник ОСИ

3.3. Став по сло да ва ца пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том
Став по сло да ва ца о осо ба ма са ин ва ли ди те том као рад ни ци-

ма ва жан је ка да по сло да вац до но си од лу ку о то ме да ли да осо би 
са ин ва ли ди те том по ну ди по сао или не, али исто та ко пред ста вља 
и јед ну од ме ра ефек тив но сти За ко на. Да би смо раз у ме ли ка ко став 
по сло да ва ца пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том мо же да бу де ме ра 
ефек тив но сти, по треб но је украт ко ана ли зи ра ти За кон 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.6) 
По сто је два основ на на чи на по сред ством ко јих овај за кон под сти че 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том: ак тив не ме ре за по шља ва-
ња и квот ни си стем. 

Ак тив не ме ре са сто је се из раз ли чи тих об ли ка по др шке по-
сло дав ци ма и осо ба ма са ин ва ли ди те том (пре ква ли фи ка ци је, суб-
вен ци је, кре ди ти ра ње) у ци љу што ква ли тет ни јег за по шља ва ња. 

6) За кон 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.
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Са дру ге стра не кво те пред ста вља ју ме ха ни зам при ну де, јер 
од по сло дав ца ко ји за по шља ва ви ше од 20 осо ба, зах те ва да ми ни-
мал но рад но ан га жу је јед ну осо бу са ин ва ли ди те том. Број осо ба 
ко је тре ба да за по сли ра сте про пор ци о нал но бро ју но во за по сле них 
рад ни ка. Квот ни си стем се чи нио као нај бо ље ре ше ње, те су га по-
др жа ва ле и осо бе са ин ва ли ди те том. Ме ђу тим, ана ли зе по ка зу ју да 
ка да би се ово ре ше ње пот пу но ис по што ва ло, у ак ту ел ној си ту а ци-
ји, то би до ве ло до за по шља ва ња око 10% осо ба са ин ва ли ди те том. 
Очи глед но је да кво те не ре ша ва ју про блем за по шља ва ња осо ба 
са ин ва ли ди те том, већ да су ви ше под сти цај, док су шти ну за ко-
на чи не ак тив не ме ре за по шља ва ња. Уко ли ко по сма тра мо ово као 
ин ди ка тор успе ха при ме не за ко на, ева лу а ци ја би би ла не га тив на. 
По сло дав ци осо бе са ин ва ли ди те том пре све га ви де као бри гу и 
ри зик. 

Ја се сла жем да су ОСИ не ка да вред ни ји, од го вор ни ји. Али 
исто та ко знам из свог окру же ња да по сло дав ци ипак не би 
ри зи ко ва ли, не го би пре узе ли осо бу ко ја је здра ва. То је пред-
ра су да ко ја је че ста, знам до ста та квих си ту а ци ја. 

Пред став ник ОСИ
Осим то га, по сло дав ци че сто ми сле да осо бе са ин ва ли ди-
те том ни су ком пе тент не, да не мо гу да оба вља ју струч не и 
ме на џер ске по сло ве, чак ни оне за ко је су се шко ло ва ли.
И да ље се не пре по зна је да ОСИ мо же да бу де и ди рек тор и 
ру ко во ди лац и струч но ли це, не пре по зна је се да има ју ком-
пе тен ци је. 

Пред став ник ОСИ
Из ових од го во ра за кљу чу је се да по сло дав ци ка да за по шља-

ва ју осо бу са ин ва ли ди те том не оче ку ју да ће она и да за ра ди сво ју 
пла ту, већ то ра де пре све га из дру гих ин те ре са: ис пу ње ње за кон-
ске оба ве зе или фи нан сиј ских сти му лан са на осно ву ак тив них ме-
ра за по шља ва ња. Овај де гра ди ра ју ћи став, пот кре пљу је и пи та ње 
ко је по сло дав ци че сто упу ћу ју осо ба ма са ин ва ли ди те том: „Шта ја 
до би јам за те бе?“

Ов де ми је ко нач но до бро, јер су се по сло дав ци са ми по тру-
ди ли да оства ре што бо ље усло ве, али ра ни је … Ја ра ни је 
ка да сам се за по шља ва ла, увек ми је по ста вља но пи та ње, 
шта ја до би јам за те бе, шта до би јам ако те за по слим, ко ју 
ци фру?? А не ко је су мо је ква ли фи ка ци је и шта ја мо гу! 

Пред став ник ОСИ
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По је ди ни по сло дав ци има ју и дру га чи ји став, од но сно сма-
тра ју да су осо бе са ин ва ли ди те том ма кар под јед на ко вред ни као 
дру ги рад ни ци, ако не и бо љи. 

Не са мо мо ја ис ку ства го во ре да осо бе са ин ва ли ди те том 
по сти жу исту или ве ћу про дук тив ност на по сло ви ма ко је 
оба вља ју. Из у зет но се ис пла ти са ста но ви шта по сло дав ца 
– они су од го вор ни ји, ма ње из о ста ју са ра да, не ма оних из-
ми шље них бо ло ва ња. Из тих раз ло га по сло да вац не ма ни ка-
кав про блем. 

Пред став ник по сло да ва ца
Иако су у ма њи ни, ови при ме ри за по шља ва њу мо гу да бу ду 

основ за кре и ра ње кам па ње и ме ња ње сли ке осо бе са ин ва ли ди те-
том као рад ни ка. 

Про блем је што не га тив ни ста во ви по сло да ва ца, за јед но са 
не до вољ ном до ступ но шћу ин фор ма ци ја о спе ци фич но сти ма за по-
шља ва ња ОСИ до во ди до то га да се по сло дав ци и не ин фор ми шу о 
свим мо гућ но сти ма и та ко За кон до жи вља ва ју као на мет.

Не по сто је зна ња ни код нас ко ји би тра жи ли по сао, ни код 
по сло да ва ца ко ји би ну ди ли по сао, о то ме ко је би по сло ве 
ОСИ мо гли да ра де, ко ју по др шку мо гу да оства ре. 

Пред став ник ОСИ
Све ово усло вља ва да су по сло дав ци че сто нео д луч ни при 

до но ше њу од лу ке о за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том или по-
ка зу ју са мо фор мал ну за ин те ре со ва ност:

Ка да при ча мо са пред став ни ци ма ком па ни ја, ако су то не ки 
јав ни ску по ви, увек да ју нео д ре ђе не од го во ре у сми слу за по-
шља ва ња ОСИ. Ка же се да би мо гле да се укљу че у про-
цес ра да, али да ту још не што тре ба да се ви ди. Ве ро ват но 
сма тра ју да не мо гу да оства ре до при нос као здра ва по пу-
ла ци ја. 

Пред став ник ОСИ
По сло дав ци, има их и ма ло, ми смо их све и кон так ти ра ли, 
али ни су за ин те ре со ва ни за за по шља ва ње. То је по ме ни ја ко 
ве ли ки про блем јер има мо чла но ве ко ји су спо соб ни да ра де. 

Пред став ник ОСИ
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3.4. Ба ри је ре са ко ји ма се су сре ћу по сло дав ци 
приликом за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том

О ба ри је ра ма са ко ји ма се су сре ћу по сло дав ци углав ном су 
го во ри ли пред став ни ци по сло да ва ца и ло кал не са мо у пра ве. Они 
ви де сле де ће про бле ме као ва жне:

1. Не по вољ на ква ли фи ка ци о на струк ту ра осо ба са ин ва ли-
ди те том;

2. Не до вољ на по др шка по сло дав ци ма на отво ре ном тр жи-
шту ра да, од но сно да осо бе са ин ва ли ди те том као рад-
ни ци ни уз по сто је ћу по др шку ни су кон ку рен ти на тр-
жи шту ра да; 

3. Огра ни че ње ко ја по сло да вац пре у зи ма уко ли ко ко ри сти 
ме ре по др шке при ли ком за по шља ва ња осо ба са ин ва ли-
ди те том.

Као јед ну од нај ве ћих ба ри је ра за ве ћи обим за по шља ва-
ња осо ба са ин ва ли ди те том по сло дав ци на во де ква ли фи ка ци о ну 
струк ту ру осо ба са ин ва ли ди те том.

У не ким ком па ни ја ма има мо и ви ше за по сле них не го што је 
про пи са но, а не где не мо же мо да на ђе мо од го ва ра ју ћу ква ли-
фи ка ци о ну струк ту ру за од ре ђе на рад на ме ста.

Пред став ник по сло да ва ца
Уче сни ци фо кус гру па на во де и огра ни че ње мо гућ но сти ин-

ди ви ду а ли за ци је по др шке. У том сми слу по ста вља ју пи та ње ка ко 
да по сло да вац оства ри ин те гра ци ју осо бе са ин ва ли ди те том ка да 
јој је по треб на ве ћа до дат на по др шка? Да ли у том слу ча ју по др шка 
ко ју до би ја обез бе ђу је исти учи нак ОСИ као и дру гих рад ни ка, или 
се ра ди о дру штве но од го вор ном по сло ва њу? 

Да ли је уоп ште и оправ да но то оче ки ва ти, за што би по-
сло да вац имао уоп ште по тре бе, осим кроз дру штве ну од-
го вор ност да обез бе ђу је по себ ну ин те гра ци ју за ОСИ и од 
чи јих па ра?

Пред став ник ЛС
Уко ли ко ко ри сте по др шку, по сло дав ци се оба ве зу ју да за др-

же осо бе са ин ва ли ди те том у рад ном од но су и на кон пре стан ка 
по др шке. То мо же да бу де про блем у усло ви ма по ре ме ћа ја на тр жи-
шту, те се по сло дав ци пре од лу чу ју за за по шља ва ње на од ре ђе но 
вре ме.

Дру го – флек си бил ност. До шли смо у си ту а ци ју да је по сло-
дав цу по треб на ве ћа флек си бил ност, да се при ла го ђа ва по-
тре ба ма тр жи шта. То ва жи за све за по сле не, не са мо за 
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осо бе са ин ва ли ди те том. Али ако се од вас тра жи да ОСИ 
др жи те за по сле ну на стал но не ко вре ме, то се ја вља као 
оба ве за ко ју по сло да вац пре у зме и мо же да бу де про блем. 
Шта ако до ђе у си ту а ци ју да не мо же да са чу ва то рад но 
ме сто. За то се он од лу чу је или да скла па уго вор на од ре ђе но 
вре ме, или да за др жа ва ју ћи ОСИ на нео д ре ђе но вре ме до ла-
зи у си ту а ци ју да мо ра да от пу шта дру ге рад ни ке.

Пред став ник по сло да ва ца

3.5. Не до вољ на при ла го ђе ност рад них ме ста

Још је дан од про бле ма при ли ком за по шља ва ња осо ба са ин-
ва ли ди те том је не при ла го ђе ност рад них ме ста. Без об зи ра на ком-
пе тен ци је, уко ли ко рад но ме сто ни је при сту пач но, ОСИ не мо же 
да се за по сли. 

Ка да за вр ше шко ле, на ста је ве ли ки про блем, јер им се не ну-
де пра ви усло ви за за по шља ва ње, ни шта ни је при ла го ђе но, 
већ не ки крат ко роч ни по сло ви, не ве за но за ком пе тен ци је. 
Рад ни аси стен ти ни су у до вољ ној ме ри до ступ ни.

Пред став ник ОСИ
Ипак, ово ни је про блем са мо за осо бе са ин ва ли ди те том, већ 

и за по сло дав це. Уко ли ко не ма усло ве да за по сли осо бу са од го-
ва ра ју ћим ком пе тен ци ја ма, по сло да вац мо ра да упла ћу је но вац у 
Бу џет ски фонд или да ку пи про из во де од пред у зе ћа 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.7) 
Иако као ме ра по др шке по сто ји и при ла го ђа ва ње рад ног ме ста, 
чест про блем је да сред ства за ову на ме ну ни су до вољ на. То од по-
сло дав ца зах те ва да уло жи до дат на сред ства ка ко би из вр шио при-
ла го ђа ва ње, што у тре нут ној еко ном ској си ту а ци ји мо же да од би је 
по сло дав ца од за по шља ва ња осо бе са ин ва ли ди те том:

Про блем се ја вља ка да рад но ме сто ни је при сту пач но. То 
зах те ва ула га ња ко ја не мо гу ни ка да да се до вољ но оправ-
да ју.

Пред став ник по сло да ва ца
Не рет ко је при сут на и не за ин те ре со ва но сти по сло да ва ца да 

из вр ше при ла го ђа ва ње, јер и не пла ни ра да за по сли осо бу са ин-
ва ли ди те том. При ла го ђа ва ња не ка да мо гу да се са сто је и са мо у 
пре ме шта њу рад них ме ста на ло ка ци ју ко ја би осо би са ин ва ли-
ди те том би ла до ступ на – на при мер са пр вог спра та у при зе мље. 
Не ка да се не при сту пач ност чак ко ри сти и као из го вор да осо ба са 
ин ва ли ди те том бу де од би је на на кон кур су за по сао.

7) За кон о из ме на ма и до пу 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, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009.
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Био сам на ин тер вјуу за по сао у јед ној шко ли и они ми ка жу 
– Па ето, учи о ни це су на пр вом спра ту, не ма мо лифт, Ва ма 
би си гур но био про блем да се пе ње те… Ја ка жем – Ни је. А 
она збу ње но ка же – Аааа, па не знам шта он да.

Пред став ник ОСИ

3.6. Не(за ин те ре со ва ност) за запошљавање 
осо ба са ин ва ли ди те том

По сто је и слу ча је ви у ко ји ма се пре пре ка при ли ком за по-
шља ва ња на ла зи у са мим осо ба ма са ин ва ли ди те том, ко је у ве ли-
ком бро ју не же ле да иза ђу на про це ну рад не спо соб но сти, што је 
пр ви ко рак у за по шља ва њу.

Ни је са мо до по сло да ва ца, не го и ОСИ…. Ка да тре ба да иза-
ђу на про це ну рад не спо соб но сти он да иде - Па да ли баш 
мо ра да се иде на ко ми си ју, ма не иде ми се… Ево са да за 
пер со нал ну аси стен ци ју има ли смо про грам, а услов је био 
да се утвр ди сте пен рад не спо соб но сти. Ка да је то кре ну ло 
тре ба ло је за 10-ак нас да се од ра ди, и све је ста ло. Го ди ну 
да на не мо же мо да на те ра мо љу де да иза ђу на про це ну.

Пред став ник ОСИ
Ово је по себ но при сут но код осо ба ко ји ма је по треб на ве ћа 

по др шка у функ ци о ни са њу, од но сно код осо ба код ко јих би био 
про це њен дру ги сте пен по слов не спо соб но сти.

Ми на при мер на про це ни рад не спо соб но сти про шле го ди не 
ни смо има ли ни јед ну осо бу са дру гим сте пе ном, па ни смо мо-
гли ни да да је мо ме ру при ла го ђа ва ња рад ног ме ста.

Пред став ник НСЗ
Ипак, и ка да иза ђу на про це ну рад не спо соб но сти, ни су све 

осо бе са ин ва ли ди те том за и ста спрем не да се укљу че на тр жи ште 
ра да ни ти то же ле, већ на про це ну из ла зе због бе не фи та ко је мо гу 
на осно ву про це не да оства ре. Ка да про ђу про це ну рад не спо соб-
но сти ове осо бе се на ин тер вјуе за по сао или не ја ве, или тра же 
од по сло да ва ца да На ци о нал ну слу жбу за за по шља ва ње оба ве сти 
да не ма усло ва да их за по сли, ка ко не би би ле бри са не са спи ска у 
НСЗ. То ства ра ло шу сли ку у осо ба ма са ин ва ли ди те том као рад-
ни ци ма.

По мо јој сло бод ној про це нио 60% ОСИ ствар но тра жи по-
сао, 10% про тр чи че ка ју ћи пен зи ју и оста је ши ро ка ле пе за 
ко ја је ту да би оства ри ла пра ва из со ци јал не за шти те. Ако 
им се и не што по ну ди од јав них ра до ва, њи ма се ви ше ис пла-
ти цен тар не го та кво ан га жо ва ње по про јек ти ма. 

Пред став ник НСЗ
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Ме ђу тим, има и дру гих при ме ра, ка да су осо бе са ин ва ли ди-
те том за и ста за ин те ре со ва не да се за по сле и мак си мал но се тру де. 
Ипак, че сто ни то ни је до вољ но да на ђу по сао, што во ди у раз о ча-
ра ње и по твр ду то га да „не мо же“. 

Ево на при мер јед на де вој ка, она је про шла три-че ти ри др-
жав не обу ке и ни је на шла по сао. И са да ви ди те, она је у то 
ин ве сти ра ла до ста и вре ме на, а и стре сно је и опет не ма 
за ни ма ње, не ма по сао, не срет на је што не мо же да ра ди. 
И шта сте ви на пра ви ли? Она се не осе ћа да мо же да бу де 
са мо стал на. 

Пред став ник ЛС
Без об зи ра на то што осо бе са ин ва ли ди те том има ју не по-

вољ ни ју обра зов ну струк ту ру од осо ба из оп ште по пу ла ци је, па 
су и ма ње кон ку рент не, че сто ни су ни за ин те ре со ва не за до дат не 
еду ка ци је и уна пре ђе ње ком пе тен ци ја. 

Ево, ове го ди не смо кре ну ли, ну ди мо 6 обу ка и на ма је те шко 
да на ђе мо ли ца за ин те ре со ва на за те обу ке (нпр. во ђе ње по-
слов них књи га, за по слов ног се кре та ра,…).

Пред став ник НСЗ
Опет те шко је на ћи ОСИ ко је же ле да се пре ква ли фи ку ју, на 
при мер ка да смо ор га ни зо ва ли курс за пе ка ре за ОСИ, је два 
смо на шли 10-оро осо ба.

Пред став ник по сло да ва ца
Као чест об лик за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том ја-

вља ју се јав ни ра до ви. До но си о ци по ли ти ка ви де ово као до бро 
ре ше ње, али не и осо бе са ин ва ли ди те том. Због то га што се ра ди 
о при вре ме ном за по сле ње, осо бе са ин ва ли ди те том су чест не мо-
ти ви са не да да ју свој мак си мум на та квом рад ном ме сту, што мо же 
да по твр ди сли ку по сло да ва ца о осо ба ма са ин ва ли ди те том као не-
до вољ но ефи ка сним рад ни ци ма.

Осо бе са ин ва ли ди те том су у ве ли кој ме ри не мо ти ви са не да 
се укљу че у про цес ра да. По го то во у јав ним ра до ви ма. Ја 
сам ту ви де ла ви сок ни во не мо ти ви са но сти. Ка жу: „шта ћу 
ја са да ов де да ра дим, ка да ћу иона ко за не ки ме сец да одем.

Пред став ник пред у зе ћа за про фе си о нал ну  
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ОСИ

И по сло дав ци као и осо бе са ин ва ли ди те том су не спрем ни 
за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. За то и код јед них и код 
дру гих мо же до ћи до раз о ча ра ња при ли ком су сре та, ко је ако је по-
но вље но ис ку ство мо же да во ди то ме да по сло да вац ви ше не же ли 
да за по сли осо бу са ин ва ли ди те том, а да осо ба са ин ва ли ди те том 
ви ше не же ли да ра ди. 
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Ми слим да ми на тр жи ште ра да пу шта мо љу де ко ји ни су 
спрем ни за укљу чи ва ње у рад ну сре ди ну и ни ко их пре то га 
не пре у зи ма, и до ла зе до по сло дав ца не спрем ни, не го во рим 
са да са мо о дру гом сте пе ну; да је мо их по сло дав цу ко ји ни 
сам ни је спо ре ман ни ти до вољ но еду ко ван – и он да до ла зи 
до раз о ча ре ња ка ко ОСИ та ко и по сло дав ца и она се вра ћа. 
Зна чи не при пре мље ни су и по сло да вац и ОСИ.

Пред став ник НСЗ
У на ве де ним усло ви ма по сло дав ци не ка да мо гу и да бу ду 

огор че ни за то што мо ра ју да за по сле осо бу са ин ва ли ди те том, што 
мо же до ве сти до ло ше кли ме на по слу.

Па зи те, ја сам до жи вео да ми чла но ви ка жу да тр пе мо-
бинг. За по слио га је да не би пла ћао пе на ле, а он да при ча 
дру гим рад ни ци ма да не мо же да им пла ти пла ту јер је за-
по слио ОСИ. 

Пред став ник ОСИ

3.7. Крат ко роч но и не при ла го ђе но за по шља ва ње

Не при ла го ђе ност рад них ме ста и за јед ни це, ви со ка сто па 
не за по сле но сти, не по вољ на ква ли фи ка ци о на струк ту ра осо ба са 
ин ва ли ди те том и ње на не ус кла ђе ност са по тре ба ма тр жи шта, од-
су ство ста бил них фи нан сиј ских сред ста ва до во де до крат ко роч ног 
и се лек тив ног за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том, а у ци љу за-
до во ље ња кво та. 

Шта бу де про блем? Увек на кра ју ис пад не да се та ли ца ис-
пад ну из рад ног про цес ка да се за вр ши про грам. 

 Пред став ник НСЗ
Ка да за вр ше шко ле, на ста је ве ли ки про блем, јер им се не ну-
де пра ви усло ви за за по шља ва ње, већ крат ко роч ни по сло ви 
са кво та ма. Рад ни аси стен ти ни су у до вољ ној ме ри до ступ-
ни. 

Пред став ник ОСИ
За што би јав ни ра до ви би ли на 6 ме се ци? Ако ста ви мо на 
3 ме се ца, он да ће би ти ви ше за по шља ва ња – не за по сле них 
осо ба, не го за по шља ва ња. Не знам ко је од Вас имао при ли ке 
да ви ди рад ну књи жи цу ОСИ – то су рад ни од но си 7 да на, 3 
да на, 14 да на, до 30 да на је мак си мум. По сло да вац је др жи, 
не ма до вољ ну по др шку и јед но став но од у ста не. 

Пред став ник ОСИ
Ка да го во ри мо о се лек тив но сти за по шља ва ња, го во ри мо о 

то ме да је не сра змер но ма ло осо ба са про це ње ним дру гим сте пе-
ном рад не спо соб но сти за по сле но. 
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Ево ја сам био код го ми ле по сло да ва ца, ни ко са дру гим сте-
пе ном. 

Пред став ник ОСИ 
На ве де ни ре зул та ти по ка зу ју да по сто је број ни про бле ми ве-

за ни за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. Они ни су са мо на 
„стра ни“ по сло да ва ца, већ и осо ба са ин ва ли ди те том,  од но сно од-
су ства одр жи вих си стем ских ре ше ња. За то је за по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том ви ше по сле ди ца окол но сти, сре ће, а не ре зул тат 
при ме не за ко на и си сте мат ских при сту па. 

Ми смо кре ну ли са иде јом да про ши ри мо про из вод не ка па-
ци те те та ко што ће мо за по сли ти још рад ни ка и хте ли смо да 
то бу ду ОСИ. На 20 рад ни ка смо за по сли ли 5 ОСИ, и баш ка да 
смо пра ви ли обје кат све смо при ла го ди ли и тек он да смо тра жи-
ли ОСИ ко ји би од го ва ра ле од ре ђе ним рад ним про фи ли ма. Све смо 
то о свом тро шку ура ди ли.

Пред став ник по сло да ва ца
Ме не су на при мер за по сли ли у фир ми на осно ву сред ста ва 

за НСЗ, али сам ја остао ту да по пу ња вам број, а ка да сам од ла-
зио, ди рек тор ка је ре кла – ја те би не дам да идеш, ти мо раш да 
оста неш ов де. Ја сам ту ра дио шест по сло ва, све сам на у чио у ле-
ту, ни сам за то био обра зо ван. И она ка же, не не, ти не мо жеш да 
даш от каз, ако тре ба да по диг не мо пла ту? Е са да, да по сло дав ци 
то ка жу дру гим по сло дав ци ма мо жда би би ло дру га чи је. 

Пред став ник ОСИ

4. ЗА КЉУЧ ЦИ

На осно ву све га из ло же ног и да ље оста је ди ле ма: укљу чи ти 
се или не на тр жи ште ра да? Број не пре пре ке и не из ве сно сти са ко-
ји ма се осо бе са ин ва ли ди те том су о ча ва ју са нај че шће не га тив ним 
ре зул та ти ма ка да је у пи та њу њи хо во трај ни је за по шља ва ње, мо-
жда оправ да ва ју став да се не тре ба укљу чи ва ти на тр жи ште ра да. 
Да је то за пра во ра ци о на лан, а не ира ци о на лан из бор. Ипак, ова ква 
од лу ка је по нај ви ше усло вље на стра хом и не си гур но шћу. Ра ци о-
нал ност, од но сно не ра ци о нал ност не ке од лу ке тре ба раз ма тра ти 
у кон тек сту ње ног ци ља и зна че ња.  Без об зи ра ко ли ко је те шко 
укљу чи ти се у свет ра да, или ко ли ко је ла ко оста ти са стра не, па-
сив ност и по вла че ње ду го роч но по сма тра но ус кра ћу је са мо стал-
ност. На тај на чин осо бе са ин ва ли ди те том осу ђу ју се бе да жи ве на 
мар ги на ма дру штва, у за ви сном по ло жа ју од дру гих.  

У по сто је ћим окол но сти ма ве ћи на осо ба са ин ва ли ди те том 
ли чи на чо ве ка ко ји жи ви на пу стој стра ни ре ке, за до во ља ва ју ћи 
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се и за ви се ћи од оно га што им дру ги, са плод не стра не ре ке до ба-
ци. Тај чо век или те осо бе са ин ва ли ди те том има ју два из бо ра: или 
да се ба це у бу ји цу, да се бо ре и мо жда ис пли ва ју на дру гу плод ну 
стра ну или да оста ну на сво јој, при вид но си гур ни, зна ју ћи да ће 
по ред свих про бле ма пре жи ве ти. Тре ћа оп ци ја, да пре ђу мост, не 
по сто ји, јер они са плод не стра не ре ке ни су за ин те ре со ва ни да га 
гра де, али ни сви са не плод не стра не ре ке. У та квим окол но сти ма 
из бор је те жак, и би ло ко ја од лу ка мо ра да се по шту је и це ни, јер 
сва ка од њих под ра зу ме ва од ри ца ње. 

У том сми слу, од лу ку осо бе да се не за по сли не мо же мо сма-
тра ти ма ње вред ном. По треб но је да сва ка осо ба са ин ва ли ди те том 
раз ми сли о ва жно сти за по сле ња и ра да, и о то ме ка ко мо же да до-
при не ти иде ји за по шља ва ња? Мо гућ но сти су раз ли чи те: кроз вла-
сти то за по шља ва ње, да ва ње при ме ра дру ги ма, ло би ра ње за за по-
шља ва ње, ис тра жи ва ње или на не ки дру ги на чин. При све му ово ме 
не тре ба або ли ра ти, већ на про тив, од го вор ност др жа ве да пра во на 
за по шља ва ње осо ба ма са ин ва ли ди те том учи ни пот пу но до ступ-
ним у прак си, а не са мо у нор ма тив ним и стра те шким окви ри ма.

Осо ба ма са ин ва ли ди те том тре ба при зна ти пра во на страх, 
ре ал ност и оправ да ност по сто ја ња от по ра, а не осу ди ти их за то 
што не же ле да се укљу че у за по шља ва ње и за то што же ле си гур-
ност. Сва ко од нас же ли си гур ност и по треб на му је. Уко ли ко се 
не ко не че га пла ши, или има не га ти ван став пре ма то ме, и уко ли ко 
то до дат но пра ти осу да, уоби ча је но ће до ћи до да љег за тва ра ња, а 
не отва ра ња. У том сми слу,  по чет на ин тер вен ци ја тре ба да бу де 
ори јен ти са на на то да се убла жи осе ћај стра ха или от по ра, да би се 
ство рио про стор за от кри ва ње и упо зна ва ње са сво јом уло гом на 
тр жи шту ра да. Уко ли ко на кон то га осо ба са ин ва ли ди те том и да ље 
не же ли да ра ди – то је ње но пра во, али и од го вор ност.
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Mi ro slav Lj. Br kic, Mar ko D. Mi la no vic

IN SE ARCH OF SA FETY

Re su me
Pe o ple with di sa bi li ti es re pre sent 10-15% of the po pu la tion. In 

the last 15 years the di sa bi lity is sue is slowly ga i ning in im por tan ce and 
that from the per spec ti ve of de ve lop ment po licy and hu man rights, le-
a ding to the adop tion of the Con ven tion on the Rights of Per sons with 
di sa bi li ti es. In clu sion of per sons with di sa bi li ti es in all sphe res of work 
hin ders long-term ex clu si on from so ci ety, so that a lar ge num ber of 
per sons with di sa bi li ti es havn’t got the ne ces sary spe ci fic and non-spe-
ci fic com pe ten ci es to join the la bor mar ket. In suf fi ci ent ac ces si bi lity 
of com mu nity and tran spor ta tion, tho ugh not di rectly and sig ni fi cantly, 
af fects li mi ted pos si bi lity of em ployment for per sons with di sa bi li ti es 
who need sup port in the mo ve ment. The sur vey was con duc ted in 6 
ci ti es in Ser bia: Bel gra de, Nis, No vi Sad, Kra gu je vac, Zre nja nin and 
Uzi ce. Da ta we re col lec ted from fo cus gro ups with per sons with di sa bi-
li ti es and em ployers. The re sults sho wed that:

• li mi ted need for em ployment, re pre sents one of the main li-
mi ta ti ons of the ap pli ca tion of any law-ori en ted em ployment, 
as well as the Law on pro fes si o nal re ha bi li ta tion and em-
ployment of per sons with di sa bi li ti es.

• a par ti cu lar pro blem for the cre a tion of new jobs and that the 
pu blic sec tor is the lar gest em ployer in Ser bia, if the re is no 
need for em ployment, to re ce i ve pe o ple with di sa bi li ti es in 
em ployment and pri va te sec tor em ployer has to lay off an em-
ployee who is em ployed

• Qu o tas are only in cen ti ves for em ployment, whi le the es sen ce 
of law con sists of ac ti ve em ployment me a su res, which sho uld 
ena ble fa vo ra ble con di ti ons for em ployment of per sons with 
di sa bi li ti es.

• Ne ga ti ve at ti tu des of em ployers, to get her with in suf fi ci ent in-
for ma tion is ava i la ble on the spe ci fics of the em ployment of 
per sons with di sa bi li ti es le ads to em ployers and not in for med 
abo ut all the pos si bi li ti es and so the law seen as a levy.

Keywords: per sons with di sa bi li ti es, em ployment, em ployer, rights.

* Овај рад је примљен 29. јула 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.
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ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА  
ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА

Сажетак 
По ло жај осо ба са ин ва ли ди те том и оства ри ва ње њи хо вих 

пра ва умно го ме је оте жан де ло ва њем ви ше раз ли чи тих фак то ра: 
не до вољ ним по зна ва њем фе но ме на ин ва лид но сти, при сут ним сте-
ре о ти пи ма и пред ра су да ма, не спро во ђе њем ко ор ди ни са не по ли ти-
ке уна пре ђе ња њи хо вог по ло жа ја и др. Иако од по чет ка ре фор ми 
си сте ма со ци јал не за шти те ни је учи њен зна чај ни ји на пре дак по 
овим пи та њи ма, за си гур но је је дан од успе ха уво ђе ње услу ге пер-
со нал не аси стен ци је. Иако је зна чај ове услу ге ис так нут у број ним 
на ци о нал ним и ме ђу на род ним до ку мен ти ма, и да ље је од ли ку је 
не рав но мер на до ступ ност и не ин фор ми са ност пру жа о ца и ко ри-
сни ка услу га о ње ном са др жа ју и по сто ја њу. У зе мља ма у ко ји ма 
је ова услу га раз ви је на, пер со нал ни аси стент је осо ба ко ја по ма же 
са мо јед ној осо би са ин ва ли ди те том око по сло ва и ак тив но сти сва-
ко днев ног жи во та, а на осно ву ин струк ци ја са ме осо бе са ин ва-
ли ди те том, чи ме се на гла ша ва ње на ак тив на пар ти ци па ци ја. Осим 
то га, ова услу га исто вре ме но пред ста вља по др шку по ро ди ци. Сер-
вис пер со нал них аси сте на та у Ср би ји по сто ји од 2003. го ди не и у 
окви ру пи лот про јек та ко ри сти ло га је 70 ко ри сни ка у пет гра до ва.  
Сто га ће у ра ду  би ти при ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња о ева лу а-
ци ји услу ге пер со нал не аси стен ци је. Циљ ра да је ана ли за фак то ра 
ри зи ка за обез бе ђи ва ње ове услу ге и пра ва ца да љег раз во ја. 
Кључ не ре чи: пер со нал на аси стен ци ја, осо бе са ин ва ли ди те том, ева лу а-

ци ја услу ге, ста во ви пер со нал них аси сте на та.
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1. КВА ЛИ ТЕТ ЖИ ВО ТА ОСО БА СА 

ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У СР БИ ЈИ

Осо бе са ин ва ли ди те том1) у Ср би ји још увек чи не гру пу гра-
ђа на ко јој је оте жа но оства ри ва ње људ ских и гра ђан ских пра ва. Из 
тих раз ло га и ква ли тет жи во та ОСИ је углав ном ни зак. Узро ци за 
ова кво ста ње су раз ли чи ти. Не до вољ но по зна ва ње фе но ме на ин-
ва лид но сти у си сте ми ма ко ји по свом  ман да ту тре ба да обез бе де 
ква ли те тан жи вот ОСИ и оства ри ва ње њи хо вих пра ва је је дан од 
раз ло га. Сте ре о ти пи и пред ра су де о ин ва лид но сти, као и ка рак те-
ри сти ке кул ту ро ло шког кон тек ста у Ср би ји до дат но огра ни ча ва ју 
оства ри ва ње пра ва  ОСИ и њи хов ква ли тет жи во та. У Ср би ји се 
не спро во ди ко ор ди ни ра на по ли ти ка уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба 
са ин ва ли ди те том, па Из ве штај ЕК о на прет ку Ср би је у про це-
су при дру жи ва ња ЕУ за 2012 го ди ну2) кон ста ту је да је до не кле је 
оства рен на пре дак у обла сти со ци јал ног укљу чи ва ња, ма да не и 
у обла сти со ци јал не за шти те. Ипак у по след њих де сет го ди на, у 
Ср би ји је учи њен зна ча јан на пре дак кроз про цес ре фор ме со ци јал-
не за шти те, а је дан од успе ха ре фор ме је и уво ђе ње услу ге пер со-
нал не аси стен ци је у си стем со ци јал не за шти те. Услу га пер со нал не 
аси стен ци је ко ја се ре а ли зу је у Ср би ји, и ко ја је стан дар ди зо ва-
на,3) сво је упо ри ште има у раз у ме ва њу,  ква ли те ту жи во та, уни-
вер зал ним људ ским по тре ба ма, људ ским пра ви ма и фи ло зо фи ји 
са мо стал ног жи во та осо ба са ин ва ли ди те том, као и у  со ци јал ном 
мо де лу ин ва лид но сти. 

Ква ли тет жи во та је по јам ко ји се на ла зи у сре ди шту ре фор ме 
си сте ма со ци јал не за шти те, где су све ак тив но сти у обез бе ђи ва њу 
со ци јал них услу га усме ре не на уна пре ђе ње и одр жа ва ње ква ли те-
та жи во та ко ри сни ка. Дру ги аспект ква ли те та жи во та пред ста вља 
про цес стал ног оства ри ва ња људ ских вред но сти и ства ра ње усло-
ва за за до во ља ва ње по тре ба гра ђа на кроз до ступ ност и мо гућ ност 
ко ри шће ња свих људ ских про из во да и до ба ра, што је оба ве за др-
жа ве. Ква ли тет жи во та4) се оства ру је ка да сва ки чо век има мо гућ-
ност ко ри шће ња свих дру штве них вред но сти, про из во да и ре сур са. 

1) У да љем тек сту ОСИ.

2) Доступно на:http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/eu_do ku men ta/go di snji_iz ve sta-
ji_ek_o_na pret ku/iz ve staj_na pre dak_2012.pdf 

3) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2013.

4) При лог бр. 21: Ин клу зи ја, сет при ло га уз стан дар де, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, 2009. го ди не



Гордана Рајков, Лидија Милановић Персонална асистенција из ...

67

Ква ли тет жи во та осо ба са ин ва ли ди те том по ста је све зна чај ни ји са 
ја ча њем со ци јал но-хо ли стич ког мо де ла ин ва лид но сти. Овај мо дел 
у зва нич ној по ли ти ци пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том у Ср би ји 
пре о вла да ва од 2006. го ди не и за сту пљен је и у За ко ну о со ци јал-
ној за шти ти Ср би је. Пре ма овом мо де лу, ин ва лид ност се са гле да ва 
као про блем дру штва и др жа ве, а не као про блем по је дин ца. Она је 
про из вод од но са из ме ђу ба ри је ра у дру штву (фи зич ке и ба ри је ре у 
ста во ви ма) и осо бе код ко је по сто ји сма ње ње или оште ће ње спо-
соб но сти за са мо стал но жи вље ње и функ ци о ни са ње у дру штве ној 
сре ди ни. Са вре ме ни кон цепт ин ва лид но сти је са гла сан са био-пси-
хо-со ци јал ним при сту пом ин ва лид но сти, где је ин ва лид ност, по-
чет но узро ко ва на оште ће њем, ди рект но сра змер на сте пе ну со ци-
јал не ин те гра ци је, а те жи ште се ста вља на ба ри је ре ко је по сто је у 
за јед ни ци и ко је оме та ју осо бу са ин ва ли ди те том да ис ка же сво је 
спо соб но сти и ко ри сти со ци јал не и дру ге ре сур се.

2. УСЛУ ГЕ ПО ДР ШКЕ ЗА ОСИ

У Ср би ји, осим За ко на о со ци јал ној за шти ти5) као кључ ног 
ак та за пру жа ње услу га  со ци јал не за шти те осо ба ма са ин ва ли ди-
те том у Ср би ји,  по сто је и оста ла ре ле вант на до ку мен та, од ко јих 
су не ка ис те кла, али ни су до не та но ва, или ис ти чу, а ко ја по ми њу 
ва жност и по тре бу по сто ја ња услу га. То су:

1. Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа-
ње услу га со ци јал не за шти те;6)

2. Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва Ср би је;7)

3. Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те;8)  
4. Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те-

том у Ре пу бли ци Ср би ји;9)

5. За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди-
те том Ср би је;10)

5) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.

6) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2013.

7) Вла да Ре пу бли ке Ср би је 2003.

8) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 108/2005.

9) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/2005. и ис прав ка 71/2005.  и 01/2007.

10) Слу жбе ни гла сник РС, бр.  33/2006.
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6. За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу ОСИ;11)

7. За кон о по твр ђи ва њу УН Кон вен ци је о пра ви ма ОСИ;12)

Ипак, до ступ ност ових услу га је не рав но мер на, јер је број и 
ква ли тет од ре ђен сте пе ном еко ном ског раз во ја ре ги о на и све шћу о 
зна ча ју раз во ја услу га за ОСИ. Нај ма њи број сер ви са се на ла зи у 
ру рал ним сре ди на ма, чи ји је број ко ри сни ка два пу та ма њи не го у 
гра ду,13) а ни  пру жа о ци ни ко ри сни ци услу га, не зна ју за по сто ја-
ње по је ди них услу га ни ти шта је њи хов са др жај, те се та кве вр сте 
услу га рет ко раз ви ја ју. Пру жа о ци услу га су ин сти ту ци је си сте ма и 
удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том, а услу ге се нај че шће пру жа ју 
пу тем про је ка та, што ути че на вр сту, ква ли тет и одр жи вост услу га.

Циљ свих услу га је оства ри ва ње са мо стал но сти осо ба са 
ин ва ли ди те том. Са мо стал ност из ме ђу оста лог зна чи да осо ба има 
пра во да са мо стал но до но си од лу ке о свом жи во ту, ре а ли зу је их и 
над зи ре њи хо во из вр ше ње. Осо бе са те ле сним ин ва ли ди те том, ко-
је услед фи зич ких огра ни че ња у по гле ду спо соб но сти са мо стал ног 
ре а ли зо ва ња до не тих од лу ка и оба вља њу од ре ђе них ак тив но сти 
има ју по ве ћа ну по тре бу за по др шком и по мо ћи дру гих ли ца, до жи-
вља ва ју се као не спо соб не за са мо стал ност. Њи хо ва за ви сност од 
фи зич ке по мо ћи дру гих ге не рал но се пре но си на све дру ге обла сти 
жи во та, где се тре ти ра ју као осо бе уме сто ко јих дру ги тре ба да до-
но се и ре а ли зу ју од лу ке од зна ча ја за њи хов жи вот.

Фи ло зо фи ја са мо стал ног жи во та, у осно ви, пре по ру чу је да 
се жи ви као „сав нор ма лан свет“, од но сно да се има мо гућ ност 
кон тро ле над соп стве ним жи во том, те да се има мо гућ ност из бо-
ра, до но ше ња од лу ка и ба ви ти се ак тив но сти ма ко је се са мо стал но 
би ра ју, без об зи ра на ин ва ли ди тет. Са мо стал ни жи вот под пој мом 
са мо стал но сти не под ра зу ме ва фи зич ка по стиг ну ћа, већ до но ше ње 
по ли тич ких и со цио-еко ном ских од лу ка. Ба ви се пи та њи ма лич них 
и еко ном ских из бо ра ко је осо бе са ин ва ли ди те том пра ве.14) Је дан 
од основ них пред у сло ва за оства ре ње са мо стал ног жи во та, је сте 
обез бе ђе ње Сер ви са пер со нал них аси сте на та, као услу ге по др шке.

11) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009 

12) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2009

13) Ми ро син ка Дин кић, Гор да на Рај ков, Ко сов ка Ог ње но вић, Бо ри во је Љу бин ко вић и Сла-
ви ца Ми ло је вић, Сер ви си со ци јал не за шти те за осо бе са ин ва ли ди те том – јаз из ме ђу 
по ли ти ке и прак се, Бе о град: Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да, 2008, стр. 48.

14) N. M. Cre we, I. K.  Zo la (eds.) In de pen dent Li ving for Physi cally Di sa bled Pe o ple, San Fran-
ci sco: Jos sey-Bass, 1983, р. 18.
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Нај зна чај ни ја ме ђу на род на до ку мен та ко ја ис ти чу ва жност 
сер ви са по др шке су: 

1. Стан дард на пра ви ла УН-а о из јед на ча ва њу мо гућ-
но сти за осо бе са ин ва ли ди те том. У чла ну 4. Пра ви ла 
пред ви ђе но је да др жа ве тре ба да обез бе де раз вој и снаб-
де ва ње слу жби за по др шку, за осо бе са ин ва ли ди те том, 
укљу чу ју ћи услу ге пер со нал не аси стен ци је (лич не по-
мо ћи) и услу га ту ма ча, у за ви сно сти од по тре ба осо ба 
са ин ва ли ди те том, а про гра ми пер со нал не аси стен ци је 
тре ба ли би да бу ду та ко осми шље ни да осо бе са ин ва-
ли ди те том, ко ри сни ци тих про гра ма има ју од лу чу ју ћи 
ути цај на на чин на ко ји се про гра ми оства ру ју.

2. Од по себ ног зна ча ја за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том је 
Ме ђу на род на кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли-
ди те том, пр ви прав но оба ве зу ју ћи ме ђу на род ни уго вор 
усво јен под окри љем УН-а, ко ји уре ђу је ис кљу чи во ма-
те ри ју ин ва лид но сти. Ре пу бли ка Ср би ја је и ра ти фи ко-
ва ла Кон вен ци ју, као и Оп ци о ни про то кол уз Кон вен ци ју 
у ма ју 2009. го ди не.15) Члан 19. Кон вен ци је Са мо стал ни 
жи вот и укљу че ност у дру штве ну за јед ни цу оба ве зу је 
др жа ве чла ни це да осо ба ма са ин ва ли ди те том при зна ју 
јед на ко пра во да жи ве у за јед ни ци и ужи ва ју пра во из-
бо ра јед на ко са дру гим осо ба ма што под ра зу ме ва и при-
ступ спек тру сер ви са по др шке у ло кал ним за јед ни ца ма, 
укљу чу ју ћи и сер ви се пер со нал них аси сте на та. 

3. Ак ци о ни план Са ве та Евро пе за про мо ви са ње пра ва 
и пу ног уче шћа осо ба са ин ва ли ди те том у дру штву и 
по бољ ша ње ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том 
у Евро пи 2006-201516) по зи ва др жа ве чла ни це да по ја ча-
ју ан ти ди скри ми на тор не ме ре и ме ре ко је се од но се на 
људ ска пра ва у ци љу уна пре ђе ња јед на ких мо гућ но сти 
и не за ви сно сти осо ба са ин ва ли ди те том и га ран то ва ња 
њи хо ве сло бо де из бо ра, ак тив ног уче ство ва ња у жи во-
ту за јед ни це и по бољ ша њу оп штег ква ли те та жи во та, 
укљу чу ју ћи и обез бе ђи ва ње сер ви са по др шке.

15) 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, 42/2009. 

16) Усво јен од стра не Са ве та ми ни ста ра Са ве та Евро пе 5. апри ла 2006. До ступ но на: www.
coe.int/t/dg3/di sa bi lity/ 
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4. Европ ска стра те ги ја за осо бе са ин ва ли ди те том 2010-
202017) пред ста вља но ву стра те ги ју ко ја има за циљ укла-
ња ње ба ри је ра ко је спре ча ва ју осо бе са ин ва ли ди те том 
да по ста ну рав но прав ни ак тив ни чла но ви у дру штву. 
Стра те ги ја се фо ку си ра на осам обла сти де ло ва ња, ме ђу 
ко ји ма је и со ци јал на за шти та, као и про гра ми со ци јал-
ног ста но ва ња и дру гих услу га у за јед ни ци. 

5. У ок то бру 2010. го ди не Ко ми тет за со ци јал ну за шти ту је 
усво јио До бро вољ ни европ ски оквир ква ли те та за со-
ци јал не услу ге18) ко ји спа ја раз ли чи те ини ци ја ти ве ко је 
се од но се на ква ли тет со ци јал них услу га, а из бор и кон-
тро ла над по др шком су кључ ни кон сти ту тив ни еле мен ти 
со ци јал них услу га, на ро чи то за пер со нал ну аси стен ци ју. 
Те мат ски из ве штај Са ве та Евро пе из мар та 2012. го ди-
не19)  на гла ша ва зна чај из бо ра по је дин ца и обез бе ђе ње 
мо гућ но сти за осо бе са ин ва ли ди те том ко је то же ле, да 
има ју мак си мал ну кон тро лу над овим пи та њи ма, укљу-
чу ју ћи за по шља ва ње, над зор, ева лу а ци ју и от пу шта ње 
њи хо вих пер со нал них аси сте на та. 

Пер со нал ни аси стент (ПА) је у зе мља ма у ко ји ма је ова услу-
га раз ви је на, осо ба ко ја по ма же са мо јед ној осо би са ин ва ли ди-
те том око по сло ва и ак тив но сти сва ко днев ног жи во та. Аси стент 
се упра вља по ин струк ци ја ма осо бе са ин ва ли ди те том, ко ја од лу ке 
до но си има ју ћи у ви ду то ко јој пру жа услу гу, где и ка да је пру жа 
(код ку ће, на по слу, при кон так ту са дру гим љу ди ма, итд.) и са мим 
тим од ре ђу је на чин пру жа ња услу ге. Осо ба са ин ва ли ди те том нај-
бо ље зна да про це ни соп стве не по тре бе и од ре ди ни во аси стен ци-
је ко ји јој је по тре бан. За пра во, осо ба са ин ва ли ди те том пре у зи-
ма уло гу „по сло дав ца” и „тре не ра” свог ПА ко ја функ ци о ни ше на 
ин ди ви ду а ли зо ва ној осно ви, по прин ци пу је дан-на-је дан. Ова квим 
на чи ном пру жа ња услу ге од ба чен је по јам о не зи као о па сив ној за-
ви сно сти. Уме сто то га, ак це нат је на ко ри сни ко вом упра вља њу, чи-
стој по др шци и ак тив ном уче ство ва њу у дру штву. Ва жно је на по ме-
ну ти да са мо стал ни жи вот пред ста вља из бор на чи на жи вље ња ко ји 
ни је по го дан за све осо бе са ин ва ли ди те том. Услу га ПА, као услу га 

17) До ступ но на: http://eur-lex.euro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=COM:2010:0636:FIN
:EN:PDF 

18) COM(2011) 900 фи нал на вер зи ја, до ступ но на: http://ec.euro pa.eu/com mis sion_2010-2014/
pre si dent/news/spe ec hes-sta te ments/pdf/20111220_1_en.pdf 

19) Те мат ски из ве штај (2012) 3, Пра во осо бе са ин ва ли ди те том да жи ви не за ви-
сно и бу де укљу чен/а у за јед ни цу, до ступ но на: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.
jsp?id=1917847#P418_63798 
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ко јим упра вља њен ко ри сник, омо гу ћа ва осо би са ин ва ли ди те том 
да оба ви сва ко днев не ак тив но сти уз аси стен ци ју. По сма тра но из 
пер спек ти ве по ро ди це, она пред ста вља по др шку по ро ди ци на два 
на чи на: 1) осло ба ђа чла но ве по ро ди це да оства ру ју пар ти ци па ци ју 
у дру штву и да на ква ли тет ни ји на чин ор га ни зу ју жи вот у по ро ди-
ци; 2) омо гу ћа ва да осо ба са ин ва ли ди те том мо же да осну је сво ју 
по ро ди цу и да пре у зме од го ва ра ју ћу уло гу у по ро ди ци. 

Сер вис пер со нал них аси сте на та у Ср би ји (СПАС) функ ци-
о ни ше од 2003. го ди не ка да га је кроз им пле мен та ци ју у окви ру 
пи лот про јек та у пет гра до ва20)  те сти ра ло 70 ко ри сни ка у ор га ни-
за ци ји Цен тра за са мо стал ни жи вот ин ва ли да Ср би је у са рад њи 
са Ка то лич ком слу жбом за по моћ. Пи лот про је кат је фи нан си ра ла 
аген ци ја за раз вој Вла де Ре пу бли ке Ир ске. То ком три го ди не раз ви-
јан је мо дел се лек ци је ко ри сни ка и аси сте на та, обу ке, мо ни то рин га 
и ад ми ни стра тив но-тех нич ке по др шке ко ји ла ко мо гу да пре ра сту 
у стан дард за пру жа о це услу ге. Ак ци о но пар ти ци па тив но ис тра-
жи ва ње ко је је спро вео Цен тар21) по ка за ло је зна чај не про ме не у 
ква ли те ту жи во та и оства ре њу са мо стал но сти за љу де ко ји су ко-
ри сти ли услу ге пер со нал не аси стен ци је. Ипак, иако је прак са је по-
ка за ла са јед не стра не ва жност по сто ја ња ове услу ге, као осно ва 
со ци јал не ин клу зи је и ква ли те та жи во та ОСИ, у ве зи са пру жа њем 
ове услу ге у Ср би ји по сто је број не не до у ми це, не тач не ин тер пре-
та ци је и не до у ми це у ве зи са са др жа јем и прин ци пи ма за пру жа ње 
услу ге пер со нал не аси стен ци је за раз ли чи те гру пе ко ри сни ка.

За то је основ ни циљ ис тра жи ва ња ева лу а ци ја услу ге пер со-
нал не аси стен ци је за осо бе са ин ва ли ди те том ра ди уна пре ђи ва ње 
прак се пру жа ња услу ге. Ка ко већ по сто је ис тра жи ва ња у ко ји ма су 
уче ство ва ле осо бе са ин ва ли ди те том, у окви ру овог ис тра жи ва ња 
же ле ли смо да ис пи та мо пер цеп ци ју услу ге из пер спек ти ве пру-
жа ла ца услу ге – пер со нал них аси сте на та. Кон крет но, же ле ли смо 
да ис пи та мо фак то ре ри зи ка за обез бе ђи ва ње ове услу ге и прав це 
да љег раз во ја услу ге.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ста во ви пру жа о ца услу га ис пи та ни су ан кет ним ис тра жи ва-
њем, ко је је спро ве де но са пер со нал ним аси стен ти ма, а ко ји не по-
сред но обез бе ђу ју услу гу кон крет ном ко ри сни ку и у си ту а ци ји су 

20) У Бе о гра ду, Ја го ди ни, Ле сков цу, Сме де ре ву и Сом бо ру.

21) Ис ку ство са мо стал но сти, Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да Ср би је и Ин сти тут за 
еко ном ска и со ци јал на ис тра жи ва ња, Бе о град,  2005.  
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да у прак си са гле да ју пред но сти и те шко ће у ис пу ња ва њу де фи ни-
са них стан дар да услу ге. По себ но су ис пи та ни ста во ви пер со нал-
них аси сте на та пре ма ква ли те ту обу ке и рад ном вре ме ну. У ис тра-
жи ва њу је уче ство ва ло 60 пер со нал них аси сте на та, 36.7% му шког 
(Н=22) и 63.3% жен ског по ла (Н=38), из 8 гра до ва у Ср би ји.22) Сви 
аси стен ти су по пу ни ли упит ни ке, а за тим је ре а ли зо ван и кра так 
ин тер вју. Ис пи та ни ци, као пер со нал ни аси стен ти, у про се ку ра де 
2 го ди не (М=2.07, СД=2.15), а ис ку ство пер со нал них аси стен та у 
пру жа њу ове услу ге кре ће се од 2 ме се ца до 9 го ди на. Осо бе са те-
ле сним ин ва ли ди те том чи не 86.7% ко ри сни ка услу ге пер со нал не 
аси стен ци је (Н=52), а 13.3% ко ри сни ка има ју сен зор ни ин ва ли ди-
тет (Н=8). 

Ис тра жи ва њем су ис пи та не сле де ће ка рак те ри сти ке пру жа-
ња услу ге: об у че ност пер со нал них аси сте на та, рад но вре ме, пла-
ни ра ње, по што ва ње пла но ва ра да, су пер ви зи ја, иза зо ви и те шко ће 
у оба вља њу пер со нал не аси стен ци је, мо гућ но сти за уна пре ђе ње 
услу ге. 

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

4.1. Став пер со нал них аси сте на та пре ма фор мал ној обу ци

Фор мал ну обу ку за пру жа ње услу ге пер со нал не аси стен ци је 
про шло је 81.7% пер со нал них аси сте на та (Н=49), док је 18.3% про-
шло је ди но обу ку од стра не ко ри сни ка услу ге (Н=11). Обу ка ко ју су 
аси стен ти про шли раз ли ко ва ла се у тра ја њу – 45.0% пер со нал них 
аси сте на та про шло је јед но днев ну обу ку у тра ја њу два са та, 11.7% 
дво днев ну, док је 43.3% про шло обу ку у се дам или ви ше да на. Ово 
ука зу је да је ско ро по ло ви на пер со нал них аси сте на та има ла ма ло 
мо гућ но сти да стек не по треб не ком пе тен ци је. У скла ду са тим тек 
22.4% пер со нал них аси сте на та ко ји су про шли обу ку сма тра ју да 
им је обу ка пру жи ла основ не, али не и све по треб не ин фор ма ци је 
за оба вља ње по сла пер со нал ног аси стен та, док че твр ти на сма тра 
да су кроз обу ку сте кли све по треб не ин фор ма ци је за оба вља ње 
по сла пер со нал ног аси стен та. Не по сто ји по ве за ност ду жи не тра-
ја ња обу ке и про це не об у хват но сти обу ке, од но сно сте пе на у ко јем 
их је обу ка при пре ми ла за по сао пер со нал ног аси стен та. 

Пер со нал ни аси стен ти нај че шће на во де  укљу чи ва ње са мих 
ко ри сни ка у обу ку као ва жно из ви ше раз ло га. Они сма тра ју да 

22) Бе о град,  Ча чак, Ја го ди на, Кра гу је вац, Ле ско вац, Ниш, Сме де ре во, Сом бор.  
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обу ка тре ба да бу де у ве ћој ме ри ин ди ви ду а ли зо ва на и при ла го-
ђе на по је ди ном ко ри сни ку, а не оп шта (5.0%), и да сте че на зна ња 
тре ба да уве жба ју на ли цу ме ста са ко ри сни ком (8.3%). На при мер:

У по слу све за ви си од осо бе са ко јом ра дим, оп ште зна ње 
ни је до вољ но.
Обу ка је уоп ште на, а сва ки ко ри сник је спе ци фи чан.
По треб но је ви ше прак се, кон крет ног ра да са ко ри сни ци ма.
Прак тич но при ка за ти и уве жба ти тран сфер пре ма вр сти 
ин ва ли ди те та.
Осим то га, пер со нал ни аси стен ти у 13.3% слу ча је ва сма тра ју 

да је по треб но да се кроз обу ку бо ље упо зна ју са са мим осо ба ма са 
ин ва ли ди те том ка ко би их бо ље раз у ме ли, као и са ко ри сни ком ко-
јем тре ба да пру жа ју услу гу, по го то во уко ли ко је то пр ви пут да је 
осо ба пер со нал ни аси стент: По треб но је бо ље упо зна ти ОСИ, њи-
хо ве мо гућ но сти ин те ре со ва ња  ка ко би их по што ва ли и раз у ме ли.

Што се ти че до дат них зна ња, пер со нал ни аси стен ти сма тра ју 
да је нај ва жни је обу ку про ши ри ти зна њи ма ко ја се од но се на спе-
ци фич но сти раз ли чи тих об ли ка ин ва лид но сти 11.7%, ме ди цин ске 
ин фор ма ци је 8.3% и ве шти не ко му ни ка ци је 5.0%: 

Нај че шћи је про блем ко му ни ка ци ја из ме ђу ко ри сни ка и ПА, 
тре ба ло би до да ти овај сег мент у обу ку.

Ме ди цин ски део за нас ко ји се пр ви пут су сре ће мо са ОСИ 
(де ку би ти си, по ста вља ње ка те те ра).

Пер со нал ни аси стен ти ко ји ду же ра де сма тра ју да је по треб-
но обу ку по вре ме но по но ви ти и ор га ни зо ва ти обу ке/са стан ке на 
ко ји ма би пер со нал ни аси стен ти раз ме њи ва ли ис ку ства 3.3%.

4.2. Став пер со нал них аси сте на та пре-
ма обу ци од стра не ко ри сни ка

Нај ве ћи број ис пи та ни ка, 86.7%, сма тра да је обу ка ко ју му је 
пру жи ла осо ба са ин ва ли ди те том ве о ма ко ри сна. Пер со нал ни аси-
стен ти су од ко ри сни ка пре све га на у чи ли ве шти не по треб не ка ко 
би осо ба ма са ин ва ли ди те том пру жи ли по др шку у:

1. ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та: одр жа ва ње лич не 
хи ги је не, тран сфер у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, хра ње ње, 
обла че ње и свла че ње, шмин ка ње;

2. ак тив но сти ма ко је об у хва та ју ин стру мен тал не жи-
вот не ве шти не: при пре ма ње хра не, по сло ви у ку ћи, 
кре та ње у спо ља шњој сре ди ни, на бав ка, аси стен ци ја на 
по слу и при ли ком од ла ска и до ла ска са по сла (уче ство-
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ва ње у др жа њу ра ди о ни ца, обу ка за рад на ра чу на ру, у 
ко пир ни ци, би бли о те ци);

3. дру ге ак тив но сти: из во ђе њу фи зич ких ве жби, пре ви ја-
ње, по др шка де ци ко ри сни ка (во де их и до во де из шко ле, 
по моћ у ра ду до ма ћих за да та ка).

Нај ве ћи број пер со нал них аси сте на та, 61.7%, осе ћа ло се 
при јат но и опу ште но за вре ме обу ке, а као раз ло ге на во де то што 
већ ду же вре ме по зна ју ко ри сни ка, има ју ис ку ство у ра ду са осо ба-
ма са ин ва ли ди те том, или што су би ли упо зна ти са опи сом по сла 
пер со нал ног аси стен та. Не си гур но се осе ћа ло 20.0% пер со нал них 
аси сте на та (Н=12). Не си гур ност се кре та ла од бла ге не ла год но сти 
до ин тен зив ни јих осе ћа ња не ла год но сти и упла ше но сти. Пер со-
нал ни аси стен ти су се бри ну ли ка ко ће да се сна ђу у ра ду са са мом 
осо бом, али и ка ко ће обез бе ди ти кре та ње осо би због не до вољ не 
ар хи тек тон ске при сту пач но сти са мих гра до ва. Не ла го да се ја вља-
ла због не си гур но сти пер со нал них аси сте на та у сво је ком пе тен ци-
је, али и због то га што не по зна ју окру же ње и на ви ке ко ри сни ка:

 И по ред  ис ку ства са ОСИ  у ком ши лу ку (по не кад сам ше та-
ла са де ча ком ко ји има ми шић ну дис тро фи ју), осе ћа ла сам 
се ма ло не си гур но, да ли ћу се сна ћи, да ли ћу зна ти да по-
мог нем.
Тре ба ло је мно го вре ме на да стек не по ве ре ње, ни сам по зна-
ва ла   на ви ке осо бе, би ла сам упла ше на.
Две осо бе на во де да иако је ово за њих би ло но во ис ку ство 

и чуд но, ни су осе ћа ли не ла го ду, док је дво је то ком обу ке пре и спи-
ти ва ло се бе да ли ће мо ћи да ра ди по сао пер со нал ног аси стен та: 

За ин те ре со ва но, би ло је но вих ства ри, пре и спи ти ва ла сам 
са му се бе да ли је то по сао за ме не.

4.3. Ис ку ство пер со нал них аси сте на та у ра ду

Не што ви ше од две тре ћи не (68.3%) пер со нал них аси сте на та 
ра ди осам са ти днев но, сва ког рад ног да на, док пе ти на пер со нал-
них аси сте на та има флек си бил но рад но вре ме у окви ру 40 рад них 
са ти не дељ но (20.0%), али не ка да оста ју и ду же уз ко ри сни ка, док 
5% пер со нал них аси стен та ра де ма ње од осам са ти днев но. 

Ка да је рад но вре ме фик си ра но на осам са ти днев но од по не-
дељ ка до пет ка, услу га пер со нал не аси стен ци је се нај че шће се пру-
жа од 9 до 17 ча со ва, или од 8 до 16, уз по вре ме на од сту па ња ка ко 
би се рад но вре ме при ла го ди ло оба ве за ма осо бе са ин ва ли ди те том. 
Ка да вре ме ни је фик си ра но, пер со нал ни аси стен ти ра де нај че шће 
дво крат но, а не кад и ви кен дом: 
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Флек си бил но, не при др жа ва мо се де фи ни са ног рад ног вре-
ме на, укуп но  40 са ти, али се де ша ва да рад но вре ме при ла-
го ђа ва мо пла ни ра ним ак тив но сти ма (у до го во ру са ко ри сни-
ком по не кад ра дим ви кен дом, а сло бо дан сам рад ним да ном).
Не мам де фи ни са но рад но вре ме, ра дим дво крат но у за ви-
сно сти од по тре ба ко ри сни ка.
Ско ро сви пер со нал ни аси стен ти ра де са по јед ним ко ри сни-

ком (95.0%, Н=57), два ис пи та ни ка ра де са два ко ри сни ка (3.3%), 
док је дан пер со нал ни аси стент ра ди са три ко ри сни ка (1.7%). Ово 
ука зу је на ско ро пот пу но по што ва ње прин ци па да је дан аси стент 
ра ди са јед ном осо бом са ин ва ли ди те том. 

Не ки об лик пла ни ра ња ак тив но сти пер со нал них аси сте на та 
је при су тан 85.0% слу ча је ва. Не дељ ни и ме сеч ни план ра да има 
63.3% пер со нал них аси сте на та, не дељ ни има 21.7% пер со нал них 
аси сте на та, док 15.0% пер со нал них аси сте на та не ма ју кон кре тан 
план ра да са ко ри сни ком и са рад ња функ ци о ни ше по прин ци пу 
до го ва ра ња на днев ној ба зи. Уко ли ко по сто је оба пла на, она се у 
92.1% слу ча је ва и по шту ју, док се у 7.9% слу ча је ва де ли мич но по-
шту ју. Ка да по сто је са мо не дељ ни пла но ви, 76.9% пер со нал них 
аси сте на та се при др жа ва пла на, док се 23,1% де ли мич но при др-
жа ва. На осно ву ово га мо же мо за кљу чи ти да се пру жа о ци услу га 
у ве ли кој ме ри при др жа ва ју пла но ва ра да, а да ме сеч ни план до-
при но си бо љем пла ни ра њу на не дељ ном ни воу. Ка ко је по што ва ње 
пла но ва ва жно за пер со нал не аси стен те, тре ба раз ми сли ти о уво ђе-
њу оба ве зних не дељ них и ме сеч них пла но ва ра да. 

Иако пер со нал на аси стен ци ја мо же да иза зи ва стрес код пру-
жа ла ца услу ге, су пер ви зи ја још увек ни је раз ви је на. Нај ве ћи број 
пер со нал них аси сте на та из ја вљу је да је ра ди ло без су пер ви зи је. 
Нај ве ћи број ис пи та ни ка имао је по др шку од стра не ЦСЖ или по-
ро ди це ко ри сни ка, ма да зна ча јан број сма тра да ни је имао по др шку 
у ра ду.

4.4. Те шко ће у оба вља њу пер со нал не аси стен ци је

На пи та ње о то ме да ли се и ка кве по те шко ће ја вља ју у пру-
жа њу пер со нал не аси стен ци је, 51.7% пер со нал них аси сте на та је 
од го во ри ло да не ма ни ка квих про бле ма или да по те шко ће мо гу 
ре ши ти кроз раз го вор, 35.0% на во ди зна чај не про бле ме при ли ком 
пру жа ња услу га пер со нал не аси стен ци је, док 13.3% пер со нал них 
аси сте на та ни је же ле ло да од го во ри на ово пи та ње. Са ско ро под-
јед на ком уче ста ло шћу пер со нал ни аси стен ти на во де сле де ће про-
бле ме:
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1. не ја сно ће у опи су по сла пер со нал ног аси стен та (5.0%);
2. не по сто ја ње пла но ва (6.7%);
3. про бле ми у ус по ста вља њу ко му ни ка ци је (3.3%);
4. уло га по ро ди це и ути цај по ро ди це на пер со нал ну аси-

стен ци ју (5.0%);
5. пре ве ли ко оп те ре ће ње пер со нал ном аси стен ци јом 

(6.7%);
6. про бле ми у ор га ни за ци ји ак тив но сти услед ар хи тек тон-

ских ба ри је ра и про бле ма са пре во зом  (8.3%).
Што се ти че не ја сно ће уло ге, пер со нал ни аси стен ти сма тра ју 

да тре ба да по сто ји ја сни ји опис то га шта је пер со нал на аси стен-
ци ја а шта ни је, од но сно шта они као пер со нал ни аси стен ти тре ба 
да ра де а шта не. 

Пси хич ки ми је би ло те шко да схва тим ка ко да се по на шам 
у не ким си ту а ци ја ма, нај ве ћи про блем на ста је око не спо ра-
зу ма шта под ра зу ме ва по сао ПА ишта оче ку ју ко ри сни ци 
услу ге.
Уко ли ко не по сто ји план ра да, аси стен ти про це њу ју да то 

мо же да до ве де до пре оп те ре ће но сти пер со нал ног аси стен та и да 
огра ни чи пер со нал ног аси стен та у оба вља њу за ње га ва жних жи-
вот них функ ци ја.  

По треб но је ко ли ко је мо гу ће ин си сти ра ти на из ра ди не дељ-
ног пла на ра да и по што ва ти до го во ре но (осим у из ним ним 
си ту а ци ја ма), то не га тив но ути че на мој при ват ни жи вот.
Ма њи број пер со нал них аси сте на та сма тра да им је не ка да 

те шко ус по ста ви ти ко му ни ка ци ју у ко јој обе стра не пра вил но раз-
у ме ју по ру ке и по ступ ке дру ге стра не:

Нај ве ћи про блем је ме ђу соб на ко му ни ка ци ја, да осо бе на ђу 
за јед нич ки је зик. Осо ба ко јој пру жам пер со нал ну аси стен ци-
ју је про мен љи вог рас по ло же ња, не кад се из нај бо ље на ме ре 
не што не про ту ма чи до бро.
Део пер со нал них аси сте на та пре по зна је да ути цај по ро ди це 

мо же да до ве де до про бле ма би ло та ко што не до зво ља ва пер со нал-
ном аси стен ту да пре у зме уло гу по др шке осо би са ин ва ли ди те том, 
али исто та ко и ако ис ко ри шћа ва пер со нал ног аси стен та. Пер со-
нал ни аси стент исто та ко те шко мо же да функ ци о ни ше у по ро ди-
ца ма ко је су дис функ ци о нал не.

Зло у по тре ба ПА - на при мер про сти ра ње ве ша за чла но ве 
по ро ди це.
Тре ба по ра ди ти на по ро ди ци, не сме да при о ри тет има по-
ро ди ца, па ко ри сник.
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Уко ли ко се не по шту ју стан дар ди пру жа ња услу ге и не ус-
по ста ви ја сан са рад нич ки од нос на обо стра ну ко рист, услу га пер-
со нал не аси стен ци је мо же да пер со нал ног аси стен та ис цр пљу је и 
не га тив но ути че на ње гов жи вот.

Пре ве ли ка ан га жо ва ност ути че на мој при ват ни жи вот јер 
не мо гу да пред ви дим ње не оба ве зе, ми слим да вр ло ак тив-
ним ко ри сни ци ма тре ба омо гу ћи ти ан га жо ва ње  још јед ног 
аси стен та.
По је ди ни пер со нал ни аси стен ти су пре по зна ли и те шко ће у 

окру же њу ко је мо гу да ути чу на спро во ђе ње не ких ак тив но сти са-
мих ко ри сни ка јер их је ја ко те шко спро ве сти због не при сту пач но-
сти обје ка та, или услед то га што не мо же да се обез бе ди аде ква тан 
пре воз за ко ри сни ка. 

Осим про бле ма ко ји су по ве за ни са пру жа њем услу ге, 13.3% 
пер со нал них аси сте на та на во ди и про бле ме по ве за не са кон ти ну-
и те том у пру жа њу услу ге (пру жа ње пер со нал не аси стен ци је на 
про јект ном ни воу уз пе ри о де пре ки да), по тре бу за евен ту ал ним 
пру жа њем услу ге и то ком ви кен да, не до вољ не ин фор ма ци је ко је је 
пру жи ла НСЗ о при ро ди по сла.

Осо бе са ин ва ли ди те том има ју ПА са мо 6 ме се ци, ако се на-
вик ну на не ку вр сту по мо ћи ја ко је те шко да без ње оста ну, 
не ке ства ри ће има ти да оба ве а не ће има ти са ким јер су 
чла но ви по ро ди це за у зе ти.

5. ЗА КЉУ ЧАК – МО ГУ ЋА УНА ПРЕ ЂЕ ЊА 
УСЛУ ГЕ ПЕР СО НАЛ НЕ АСИ СТЕН ЦИ ЈЕ

Од го во ре пер со нал них аси сте на та о мо гу ћим на чи ни ма уна-
пре ђе ња услу ге пер со нал не аси стен ци је ка те го ри са ли смо у сле де-
ћих осам ка те го ри ја:

1. Обез бе ди ти кон ти ну и ра ност у пру жа ње услу га (25.0%);
2. Ја сни је де фи ни са ње по сла ПА и обез бе ђи ва ње мо ни то-

рин га ре а ли за ци је по сло ва (10.0%);
3. Ја сно од ре ђи ва ње рад ног вре ме на (15.0%);
4. Флек си бил ност и ди вер си фи ка ци ја пру жа ња услу ге 

(6.7%);
5. Уна пре ђе ње ком пе тен ци ја пер со нал них аси сте на та 

(3.3%);
6. Ве ћа и ре дов на при ма ња (5.0%);
7. Ком би но ва ње ПА са дру гим услу га ма (3.3%);
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Нај ве ћи број пер со нал них аси сте на та сма тра да би би ло до-
бро да се уве де мо гућ ност скла па ња уго во ра на нео д ре ђе но вре ме 
или да се пе ри од пру жа ња услу ге про ду жи са 6 ме се ци на го ди ну 
да на ка ко би се ма ње вре ме на тро ши ло на ад ми ни стра ци ју, јер се 
не ка да због не до вољ них фи нан си ја или ад ми ни стра тив них про-
це ду ра пре ки да уго вор пер со нал ног аси стен та, па се ка сни је опет 
на ста вља, а осо ба ма са ин ва ли ди те том је по треб на кон ти ну и ра на 
аси стен ци ја.

У ци љу уна пре ђе ња услу ге 10.0% аси сте на та сма тра да је по-
треб но ја сни је де фи ни са ње шта је по сао пер со нал ног аси стен та 
(на пра ви ти ли сту по сло ва), пра ви ла пру жа ња услу ге и обез бе ди ти 
да су и ко ри сник и пер со нал ни аси стент упо зна ти са овим пра ви-
ли ма. Ка ко би се ово обез бе ди ло, пер со нал ни аси стен ти сма тра ју 
да је по треб но уве сти ме ха ни зам мо ни то рин га и пра ће ња ра да пер-
со нал них аси сте на та, а у ци љу то га да се услу га пру жа у скла ду са 
стан дар ди ма.

Да пер со нал ни аси стент за и ста по ма же на по слу , а не да 
пред ста вља на не ки на чин по моћ у ку ћи.
Јед но став но, ин фор ми са ти обе стра не де таљ но о све му, 
ка ко би у сва ком мо мен ту зна ле да ли ра де у ре ал ну обо стра-
ну ко рист  и да ли су об у хва ће не услу гом пер со нал не аси-
стен ци је (као пру жа лац и као ко ри сник) у тач ном зна че њу 
тог пој ма.
Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да је по треб но ја сно од ре ди-

ти рад но вре ме пер со нал них аси сте на та, а не про мен љи во и флек-
си бил но ка ко би и сам пер со нал ни аси стент мо гао да ор га ни зу је 
свој жи вот. Стан дард но рад но вре ме би тре ба ло да се ко ри сти као 
нај че шћи оквир ра да аси сте на та (од 8-16 или 9-17), а у скла ду са 
мо гућ но сти ма пер со нал ног аси стен та и по тре ба ма осо ба са ин ва-
ли ди те том. Мо гу ће мо ди фи ка ци је рад ног вре ме на од но се се на: 

1. Мо же да се скра ти за не ке осо бе са ин ва ли ди те том, пре 
све га оне ко ји не ма ју пу но оба ве за, по сао или бо гат дру-
штве ни жи вот. 

2. Про ду жи ти вре ме ко јој је осо би до сту пан пер со нал ни 
аси стент ако су ње не по тре бе та кве да зах те ва ју при су-
ство пер со нал ног аси стен та ду же од осам са ти днев но 
та ко што би се осо би до де ли ла два пер со нал на аси стен-
та.

3. Мо гућ ност да се услу га пру жа сва ког да на у ја сно де фи-
ни са ним тер ми ни ма, та ко што би у зби ру рад но вре ме 
не дељ но би ло 40 са ти, али да ипак по сто ји ја сно де фи-
ни сан план.
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Као на чин по ве ћа ња флек си бил но сти пру жа ња услу ге пер со-
нал ни аси стен ти на во де и мо гућ ност да је не ко „ре зер ви“, од но сно 
да по сто ји мо гућ ност по вре ме ног ан га жо ва ња за ме не у слу ча ју да 
пер со нал ни аси стент због оправ да них раз ло га (бо лест на при мер) 
не мо же да до ђе на по сао. 

Ка ко би бо ље пру жа ли услу гу пер со нал ни аси стен ти сма тра-
ју да им је по треб на обу ка из ве шти на ко му ни ка ци ја, али и ве шти-
на не ге осо ба са ин ва ли ди те том. 

Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да је услу га ко ја се пру жа 
та ква да пер со нал ни аси стен ти не мо гу да оба вља ју дру ге по сло ве, 
а сам по сао је зах те ван, та ко да би би ло до бро по ве ћа ти пла ту. 

Дру ги пред ло зи се не од но се кон крет но на уна пре ђе ње услу-
ге ПА, већ на уна пре ђе ња ак тив но сти ОЦД ко је за сту па ју осо бе са 
ин ва ли ди те том и ге не рал но по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
или пак за па жа ња ве за на за услу гу и по ло жај пер со нал ног аси стен-
та. Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да је по треб но да пред став ни-
ци ОЦД у ве ћој ме ри кон так ти ра ју са осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
да по се те сво је чла но ве и ви де на ко је по те шко ће у жи во ту они 
на и ла зе, да ор га ни зу ју ви ше ак тив но сти на ко ји ма осо бе са ин ва-
ли ди те том, али ге не рал но осо бе из за јед ни це мо гу да се дру же и 
раз ме њу ју ис ку ства.

Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да их не ма до вољ но и да је 
по тре ба за пер со нал ном аси стен ци јом ве ћа. 
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ступ но на: http://ec.euro pa.eu/com mis sion_2010-2014/pre si dent/news/spe ec-
hes-sta te ments/pdf/20111220_1_en.pdf 

Европ ска ко ми си ја: Из ве штај о на прет ку Ср би је за 2012. го ди ну: рад ни 
до ку мент осо бља Ко ми си је, до ступ но на: http://www.se io.gov.rs/upload/
do cu ments/eu_do ku men ta/go di snji_iz ve sta ji_ek_o_na pret ku/iz ve staj_na pre-
dak_2012.pdf   
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Европ ска стра те ги ја за осо бе са ин ва ли ди те том 2010-2020, до ступ но на: 
http://euro lex.euro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=COM:2010:0636:FI
N:EN:PDF  

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, 42/2009.

За кон о по твр ђи ва њу УН Кон вен ци је о пра ви ма ОСИ, Слу жбе ни гла сник РС,  
42/2009.

За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу ОСИ, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 36/2009.

За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.
За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том Ср би је, Слу-

жбе ни гла сник РС,  бр.  33/2006.
Ис ку ство са мо стал но сти, Бе о град: Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да 

Ср би је, Ин сти тут за еко ном ска и со ци јал на ис тра жи ва ња, 2005.
Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не 

за шти те, Слу жбе ни гла сник РС,  бр. 42/2013.
Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 108 /2005.
Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср-

би ји, Слу жбе ни гла сник РС,  бр. 55/2005. и  Ис прав ка 71/2005.  и 01/2007.
Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва Ср би је, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2003.
Те мат ски из ве штај, Пра во осо бе са ин ва ли ди те том да жи ви не за ви сно и бу-

де укљу чен/а у за јед ни цу, 2012, до ступ но на: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.
jsp?id=1917847#P418_63798  

Cre we,N. M. Zo la, I. K.  (eds.) In de pen dent Li ving for Physi cally Di sa bled Pe o ple, 
San Fran ci sco: Jos sey-Bass, 1983.

Gor da na Raj kov, Li di ja Mi la no vic 

PER SO NAL AS SI TAN CE FROM THE PER-
SPEC TI VE OF SER VI CE PRO VI DERS

Re su me
Per so nal as si stan ce is very sig ni fi cant in the ex ci sing of the 

hu man rights, qu a lity of li fe and in clu sion of pe o ple with di sa bi li ti-
es. The aim this study was to eva lu a te per so nal as si stan ce ser vi ces 
(PAS) for pe o ple with di sa bi li ti es in or der to im pro ve the pro vi sion 
if the ser vi ce by iden tifying risk fac tors for pro vi ding this ser vi ce. 
Sur vey qu e sti on na i re was used to test the at ti tu des of ser vi ce pro vi ders. 
The at ti tu des of per so nal as si stants to ward the qu a lity of tra i ning and 
wor king ti me we re analyzed.  The study in clu ded 60 per so nal as si stants 
(PAs). The sur vey exa mi ned the fol lo wing cha rac te ri stics of the ser vi-
ce: the tra i ning of per so nal as si stants, wor king ti me, plan ning, re spect 
of wor king plans, su per vi sion, chal len ges and dif fi cul ti es in ca rrying 
out per so nal as si stan ce and op por tu ni ti es for im pro ving ser vi ces. Re se-
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arch has shown that for mal tra i ning on pro vi sion the per so nal as si stan ce 
ser vi ces was ta ken by 81.7% of per so nal as si stants, whi le 18.3% of per-
so nal as si stants pas sed only tra i ning by the ser vi ce user. Alt ho ugh the 
tra i nings dif fe red in du ra tion, al most half of PAs had few op por tu ni ti es 
to ac qu i re the ne ces sary com pe ten ci es. The re is no con nec tion bet we en 
the length of the tra i ning and as ses sment of the de gree to which the tra-
i ning has pre pa red in di vi du als for the job of per so nal as si stant. Per so nal 
as si stants ge ne rally po int out the in vol ve ment of the users in tra i ning 
as very im por tant. They al so agree that the tra i ning sho uld be mo re in-
di vi du a li zed. As for the ad di ti o nal know led ge, per so nal as si stants think 
that the tra i ning sho uld be ex pan ded by know led ge of the spe ci fi city of 
dif fe rent forms of di sa bi lity, me di cal in for ma tion and com mu ni ca tion 
skills.

The lar gest num ber of re spon dents, 86.7% of qu e sti o ned PAs, 
be li e ves that the tra i ning pro vi ded by pe o ple with di sa bi li ti es is very 
use ful be ca u se they pri ma rily le arn ne e ded skills for pro vi ding the as-
si stan ce to pe o ple with di sa bi li ti es in ac ti vi ti es of daily li fe and in stru-
men tal ac ti vi ti es in clu ding li fe skills. The lar gest num ber of per so nal 
as si stants, 61.7%, felt ple a sant and re la xed du ring the tra i ning due to 
fact that they al ready knew the user for a long ti me, had ex pe ri en ce in 
wor king with pe o ple with di sa bi li ti es or we re fa mi li ar with the job de-
scrip tion per so nal as si stant.

Slightly mo re than two-thirds (68.3%) of per so nal as si stants 
wor king 8 ho urs a day, every day, whi le 1/5 of PAs has fle xi ble wor king 
ho urs wit hin 40 wor king ho urs per we ek (20.0%), but so me ti mes re-
main lon ger with the user. So me form of plan ning ac ti vi ti es by per so nal 
as si stants is pre sent in 85.0% of ca ses. Alt ho ugh per so nal as si stan ce 
can ca u se stress for the ser vi ce, su per vi sion has not yet been de ve lo ped. 
Re gar ding the dif fi cul ti es in per for ming per so nal as si stan ce, 51.7% of 
per so nal as si stants re spon ded that the re we re no pro blems or dif fi cul ti es 
that co uldn’t can be sol ved thro ugh di scus sion, 35.0% re port sig ni fi cant 
pro blems in pro vi ding ser vi ces of per so nal as si stan ce, whi le 13.3% of 
PAs did not want to an swer this qu e sti on. Per so nal as si stants be li e ve 
that the re sho uld exist a cle a rer de scrip tion of what per so nal as si stan ce 
is or what is the job of per so nal as si stants. If the re is no wor king plan, 
it co uld lead to over load of per so nal as si stant. 

In the per so nal as si stants’ opi nion, this ser vi ce can be im pro ved 
in va ri o us ways:

– To en su re con ti nu ity in the ser vi ce pro vi sion,
– To de fi ne cle a rer the job of per so nal as si stants, wor king ho-

urs,  and to en su re mo ni to ring of  im ple men ted ac ti vi ti es,
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 – To in tro du ce the pos si bi lity of in de fi ni te wor king con tract for 
per so nal as si stants be ca u se of ti me con su ming ad mi ni stra ti ve 
work on con tract ter mi na tion or ex ten si on,

 – To cle a rer de fi ne the re gu la ti ve of ser vi ce pro vi sion,
 – To pro vi de tra i ning of per so nal as si stants on com mu ni ca tion 

and ca ring skills for pe o ple with di sa bi li ti es
 – To in cre a se sa la ri es of PAs as the work is de man ding and it 

in clu des full-ti me job,
 – To im pro ve ac ti vi ti es of non go vern men tal sec tor re pre sen ting 

pe o ple with di sa bi li ti es and the ge ne ral sup port of per sons 
with di sa bi li ti es.

Key words: per so nal as si stan ce ser vi ce, pe o ple with di sa bi li ti es, eva lu a tion of 
the ser vi ce, at ti tu des of per so nal as si stants.

* Овај рад је примљен 18. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.



УДК 331.5.024.5-056.24/.26(497.11)

Прилог

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
број 2/2015.

год. 50.
стр. 83-123.

83

ПОДНОСИЛАЦ ИЗВЕШТАЈА - КОАЛИЦИЈА:
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ (НООИС)
ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ 
(ЦИЛ СРБИЈА)

ЦЕНТАР ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ ДРУШТВА (ЦОД) - 
МЕЂУНАРОДНА ПРОМОЦИЈА ПРАВА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПУ

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О 
ПРИМЕНИ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Београд, јул 2015. године



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2015, година 50. стр. 83-123.

84

 
II. СКРАЋЕНИЦЕ

1. COD - Центар за оријентацију друштва - Међународна промоција 
права особа са инвалидитетом, регионални центар за Европу

2. CPT - Комитет за спречавање мучења и нечовечног или 
понижавајућег поступања  и кажњавања Савета Европе 

3. ЦСР - Центар за социјални рад
4. ЦСЖ - Центар за самостални живот особа са инвалидитетом  
5. ИОП - Индивидуални образовни план 
6. ИРК - Интерресорна комисија 
7. KUNPOSI - Комитет УН за права особа са инвалидитетом
8. KZ - Krivični zakon 
9. МДРИ-С - Иницијатива за права осо-

ба са менталним инвалидитетом
10. НСУПОСИ - Национална стратегија за унапређење 

положаја особа са инвалидитетом
11. НСЗ - Национална служба за запошљавање
12. НООИС - Национална организација особа са инвалидитетом Србије 
13. ОЦД - Организације цивилног друштва 
14. ООСИ - Организације особа са инвалидитетом
15. ОЗЗД - Општи закон о забрани дискриминације 
16. ПЗ - Породични закон 
17. РФЗО - Републички фонд за здравствено осигурање
18. РРА - Републичка Радиодифузна агенција
19. РЗСЗ - Републички завод за социјалну заштиту 
20. ЗКП - Закон о кривичном поступку 
21. ЗОО - Закон о основном образовању
22. ЗВП - Закон о ванпарничном поступку
23. ЗВС - Закон о ванредним ситуацијама
24. ЗСДОСИ - Закон о спречавању дискриминације 

особа са инвалидитетом
25. ЗПВО - Закон о предшколском васпитању и образовању 
26. ЗСО -  Закон о средњем образовању 
27. ЗБСНП - Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
28. ЗВС - Закон о ваздушном саобраћају 
29. ЗПИ - Закон о планирању и изградњи 
30. ЗЈН - Закон о јавним набавкама 
31. ЗКПВ - Закон о коришћењу пса водича 
32. ЗП - Закон о полицији 
33. ЗПП - Закон о парничном поступку 
34. ЗУЗЈ - Закон о употреби знаковног језика 
35. ЗУФ - Закон о употреби факсимила 
36. ЗР - Закон о раду 
37. ЗСЗ - Закон о социјалној заштити 
38. ЗУНС - Закон о уџбеницима и наставним средствима 
39. ЗСЗЈ - Закон о српском знаковном језику 
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40. ЗПРЗОСИ - Закон о професионалној рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидитетом 

41. ЗОУП - Законом о општем управном поступку 
42. ЗПИО - Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
43. ЗЈИ - Закон о јавном информисању 
44. ЗИНП - Закон  о  избору  народних  посланика 
45. ЗБПП - Закон о бесплатној правној помоћи 
46. ЗЗЗ - Закон о здравственој заштити 
47. UN CRPD - Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом 
48. УС - Уставни суд 

III. У ИЗРАДИ АЛТЕРНАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА 
УЧЕСТВОВАЛЕ СУ СЛЕДЕЋЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

1. Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС)     
2. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије (ЦСЖ 

Србије)
3. Центар за оријентацију друштва (COD) - Међународна промоција 

права особа са инвалидитетом, регионални центар за Европу
и чланице НООИС:

4. Савез МНРО Србије       
5. Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом 
6. Савез за помоћ особама са Даун синдромом 
7. Савез глувих и наглувих Србије 
8. Савез слепих Србије 
9. Савез дистрофичара Србије 
10. Савез параплегичара и квадриплегичара Србије 
11. Савез за церебралну и дечију парализу Србије 
12. Друштво мултипле склерозе Србије 
13. Савез инвалида рада Србије 
14. Мрежа „ ...Из круга“ Србије 
15. Савез организација ампутираца Србије    
16. Удружење дијализираних и трасплантираних бубрежних инвалида 

Србије
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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



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2015, година 50. стр. 83-123.

98

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-



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2015, година 50. стр. 83-123.

122

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?





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@sopolitika.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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