На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Слу жбени гласник РС”, бр .
55/05 и 71/05 – испр авка),
Влада доно си
СТРАТ ЕГИЈУ
унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Стр атегија у напр еђења положаја особа са инвал идитето м у Републици
Ср бији (у даљем тексту : Стр атегија), представља ср едњер очни план активности
свих дру штвених актер а у Републици Ср бији оснажују ћи темељ гр ађанског
дру штва коме Република Ср бија тежи, а мер у у спешности р еализације тог
стр атешког циља биће могу ће мер ити и степеном испу њења циљева које ова
стр атегија по ставља. Ц иљеви Стр атег ије установљени су за пер иод од 2007-2015.
године, са акционим планов има који се доно се за пер иод од две године.
Као основ за изр аду Стр атегије, у потр ебљена су р ешења пр окламована
усвојеним домаћ им и међу нар одним документима, која питања тр етмана о соба са
инвалидитетом не постављају као сег мент со цијалне политике, већ к ао питање
поштовања људских пр ава. Неоспор но је да такво савремено и у спешно дру штво
коме Репу блика Србија тежи као стратешком циљу , подр азу мева не само
матер ијално благостање, већ заједницу задовољних појединаца који уживају пу но
учешће у свим сегментима др у штва.
Уставом Репу блике Ср бије, највишим пр авним актом једне земље, јемче се
љу дска и мањинска пр ава и као таква, непоср едно се пр имењују . Др жава јемчи
равноправност жена и му шкар аца и р азвија пол итику једнаких могу ћности.
Законом о спр ечавању дискр иминације о соба са инвалидитетом (пр ви
антидискр иминацио ни зако н у Републици Ср бији) ур еђује се општи режим забр ане
дискр иминације по о снову инвалидности, по себни слу чајеви дискр иминације о соба
са инвалидитетом, посту пак заштите особа изложених дискр иминацији и мере које
се пр еду зимају р ади подстицања равноправности и со цијалне у кљу чености особа
са инвалидитето м.
Стр атегија з а смањење сир омаштва, документ Владе у својен октобр а 2003.
године пр едвиђа мер е и активности које тр ебају да се спр оведу како би се сузбило
сир омаштво. У овом доку менту особе са инвалидитето м апостр офир ане су као
једна од нају гроженијих категор ија становништва у Републици Ср бији.
Ради достизања дефинисаних циљева и вредности, пр епозната је потреба за
развојем кључних стр атегија које би ближе одредиле начин до стиг ну ћа
одговарају ћих међу нар одних стандар да. План активности у смислу у напређења
положаја особа са инвал идитетом у Репу блици Ср бији у складу је са донетим
стр атегијама: Стр атегијом развоја со цијалне заштите, Национално м стр атегијо м
запошљавањa.
У складу са р атификацијо м највећег броја међу нар одних конвенција из
области љу дских права, припр емама у оквиру пр оцеса пр исту пања Европској
Унији, као и пр ихватањем М иленију мске деклар ације, Република Ср бија ће се

бор ити за окр у жење у коме владају следеће вр едности: слобода, једнакост,
солидарност, тол ер анција, ненасиље, р авнопр авност, поштовање људских пр ава,
владавина пр ава, подела одговор ности и поштовање р азличитости.
Универзална декларација о правима човека наводи да „свима пр ипадају
пр ава и слободе које садр жи ова деклар ација, без р азлике било које вр сте, као што
су р аса, боја, пол или неки дру ги стату с”.
Од посебног значаја за права особа са инвалидитето м су Стандардна
правила УН-а о изједначавању могућности за особе са инвалидитетом. Иако
ова пр авила нису пр авно обавезујућа, постоји велика мор ална обавеза и политичка
решеност др жава да их пр имењују. Више од 40 др жава у нело је у своје зако не
одр едбе ових пр авила. Репу блика Ср бија је једна од ових др жава. Неке од одр едби
Стандардних пр авила УН у нете су у Закон о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом.
Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом у посту пку
је до ношења о д стр ане Генер алне Ску пштине УН-а. Ово је пр ви пр авно
обавезују ћи међу нар одни у говор који ће бити у својен под окр иљем УН-а, a ур еђује
искљу чиво матер ију инвалидности и истовр емено прва Конвенција о људским
пр авима на којој се р адило у новом мил енијуму . Уз активно у чешће државне
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заједнице Ср бија и Цр на Гор а, касније Репу блике Србије у пр оцесу пр ипр еме
Нацр та Конвенције, Репу блика Ср бија је постала истински л идер у региону
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ју гоисточне Евр опе у овој области.
Политика која се тиче у напређења поло жаја особа са инвал идитето м се не
поставља више к ао пр облем социјал не политике, већ као питање поштовања
љу дских пр ава. Основ за доношење у пу тства и ур едби ЕУ у овој области садр жан
је у члану 13. Уговора из Амстерда ма који гласи: „Савет може једногласно м
одлу ком, на основу пр едлога Комисије и након ко нсултовања Европског
пар ламента, пр еду зети одговар ајуће мере р ади бор бе пр отив дискр иминације
засноване на разликама на о снову пола, р асе или етничког пор екла, вер е, одређеног
инвалидитета, стар ости или сексу алне ор ијентације. Ове одлу ке не могу у тицати на
дру ге одлу ке овог Уговор а и мор ају поштовати обим надлежности са којима
располаже Заједница”.
Када је р еч о пр авним актима Евр опске у није који се базир ају на овом чл ану
и у казују на пажњу коју Евр опска у нија посвећује р ешавању овог пр облема, пр е
свега, тр еба узети у обзир Упутство Савета Eвропе 2000/43/ЕЗ из ју на 2000.
године, о имплементацији принципа једнаког тр етмана између особа без обзир а на
расно или етничко пор екло, као и Упутство Савета Европе 2000/78/ЕЗ из
новембра 2000. године о у спостављању општег оквир а за једнак тр етман у
запошљавању и пр офесионално м оспособљавању.

1 Експерт Министарств а рада, зап ошљ авања и социјалне политике и представник орг анизација особа са
инв алидитетом учеств ов ао је у Р адној г руп и Ад Х ок Комитета за израду нацрта Конвенције, a говорио је у име
делегације и на засед ањима Ад хок Комитета.
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У марту 2006. год ине г рад Б еоград, односно Реп ублика Србија је била домаћин с астанка Регионалног
консултативног састанка о Конвенциј и УН-а о правима особа са инвалид итетом за држав е ј угоисточне Европе које
нис у чланице Ев ропске Униј е.
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Савет Евр опе је чланом 15. ревидиране Европске социјалне повеље, коју је
2005. године потписала и Др жавна заједница Ср бија и Цр на Гор а, пр едвидео да
особе са инвалидитето м имају пр аво на независност, социјалну интеграцију и пу но
учешће у животу друштвене заједнице.
Савет Евр опе донео је и Препоруке о кохерентној политици за особе са
инвалидитетом које пр омовишу пр ава особа са инвалидитетом на пуно у чешће у
дру штву на р авнопр авној основи, пр аво на независан и самосталан живот, право на
једнакост могућности.
Такође, тр еба спомену ти Европски план акције за једнаке могућности за
особе са инвалидитетом из 2003. године, Упу тство Евр опског пар ламента и
Савета Евр опе 2001/85/ЕЗ о посебно м обезбеђивању за возила која се кор исте за
пр евоз пу тника, Ур едбу 261/2004 Евр опског пар ламента и С авета о компензацији и
помоћи пу тницима у авио-саобр аћају. М нога друга документа садр же одр едбе које
се одно се на пр ава особа са инвалидитетом, као на пр имер у области
телекому никација, јавних набавки, саобр аћаја и др .
Савет Евр опе 2006. године донео је Европски план акција за особе са
инвалидитетом за период од 2006-2015.
2. МУЛТИСЕКТОРСКИ ПРИСТУП ПИТАЊУ УНАПРЕЂЕЊА
ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Пр иликом р азвоја решења у области у напр еђења положаја о соба са
инвалидитетом мор а се по себна пажња посветити чињеници да ризици
мар гинализације и социјалне искљу чености имају тенденцију да се у већавају и
умножавају . С тим у вези, фактори р изика већи су за особе са инвалидитето м у
рур алним и у даљеним кр ајевима или када пр ипадају дру гим осетљивим гру пама.
Последица овог ку му лативног ефекта ризичних ф актор а је таква да је сто па
сир омаштва већ а међу особама са инвал идитето м него међу особама које
инвалидитет немају. Девојке и жене са инвал идитетом изложене су вишестр у кој
дискр иминацији.
У Стратегији за смањење сир омаштва особе са инвалидитето м
апостр офир ане су као категор ија станов ништва која се налаз и на доњој лествици
сир омаштва 3 и со цијалне искљу чености. Ако се сир омаштво посматр а као питање у
домену пр ава, оно је више од недостатка финансијск их ср едстава. Осим р ашир еног
матер ијалног сир омаштва, многа питања као што је окр у жење које не омогу ћава
Када се дефинише линија сромаштва у области социјалне заштите (минимум социјалне сиг урности за
материјалну п одршку п ородицама) п осебни издаци породица са чланов има који с у особе са инвалидитетом т реба
да се узме у обзир. Ов и издаци мог у се усмерити на директне (за пот ребе ос оба са инвал идитетом), индиректне
(издаци које друга домаћинства немају) и посебни (нереализовани издаци чланова домаћинства због веће
ангажов аности око чланов а са инвалидитетом). У Стратегији за смањење сиромаштва дефинисан је национал ни
стратешки окв ир за пот ребе хармонизације, балансирања и интегрисања прист уп а у развој не п олитике, мере,
методологије и активности директно усмерене на најсиромашниј е и нај угрожениј е групе, у које спад ају и ос обе са
инв алидитетом. Особе са инвал идитетом као угрож ена група п осебно се помињ у у А нексу 1 Стратегије за
смањење сиромаштва и краткој анализи сиромаштва особа са инвалид итетом. Ип ак, не треба сметнути са ума да
анализ а сиромаштва није свеобухв атна, имајући у вид у да нема података и релев антних студија (који се могу
сматрати индикаторима сиромаштва и маргинализ ације). У поглављу Страт егије за смањење сиромаштва које се
бави п итањима из домена с истема социјалне заштите, с адржи бројне планов е релев анте за особе са
инв алидитетом. То с у деинст итуционализација и п ринцип да се с оцијалне усл уге морај у пруж ати на нивоу
заједнице кад год је то могуће, в ећи домашај, односно п рист уп ачност услуг ама и ширење раз нов рстности и
лепезе услуга, уз увођење плурализма пруж алаца усл уга у циљ у подизања квалитета усл уга и смањења цена.
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пр исту п и непр иступачност основним услу гама додатно погор шавају положај
особа са инвалидитетом. 4 Сту дије Светске банк е показују да је сир омаштво особа
са инвалидитето м вишеслојно и да у зр оке тр еба тр ажити у недостатку присту па
основним у слугама, али и капиталу, р аду , обр азовању и смањеној партиципацији у
доношењу одлу ка.
Реализацијо м активности које воде већој у кључености особа са
инвалидитетом у друшвене токове дир ектно се допр иноси у напр еђењу положаја не
само особа са инвалидитетом, већ и др угих осетљивих гр у па (на пр имер стар и,
деца, националне мањине, р ур ално становништво, талентовани у ченици итд.).
Укљу чивање питања особа са инвалидитето м као комплексног, му лтисектор ског
питања у све стр атешке, р есор не и тематске доку менте дир ектно је повезано са
пр оцесом пр имене Стр атегије.
3. ЦИЉ И ЗАДАЦИ СТРАТЕГИЈЕ
Стратешки циљ који овај документ поставља је унапређење положаја
особа са инвалидитетом до позиције равноправних грађана који уживају сва
права и одговорности.
Вр еменски пер иод за који се по стављају општи и по себни циљеви
Стр атегије обухвата пер иод од 2007–2015. године.
Задатак документа Стратегије и акционoг планa је да се дефинишу
циљеви, мер е и активности које ће допринети да се социјал ни модел и присту п
заснован на људским пр авима у гр ади у мер е које у тичу на питања положаја о соба
са инвалидитето м.
У складу са постављеним оквир има, пл ан је да се до 2015. године испу не
следећи о пшти циљеви:
1. Питање положаја особа са инвал идитето м у гр адити у опште р азвојне
планове у з изгр адњу институ ционал ног оквир а и опер ационал изацију
му лтисектор ске и мултир есор не сар адње на активностима планирања и
пр аћења политика у овој области;
2. Развити ефикасну пр авну заштиту , уз р азвијене и спр оведене планове
пр евенције и спр ечавања дискр иминације особа са инвалидитето м, као и
планове сензибилизације дру штва по питањима инвал идности;
3. Социјалне, здравствене и др у ге услу ге базир ане на правима и потребама
кор исника начинити досту пним, у складу са савр еменим међу народно–
пр ихваћеним методама пр оцене инвалидности и потр еба;
4. Развити политике мер а и пр именити пр огр аме, нарочито у областима
обр азовања, запошљавања, р ада и становања, који о собама са
инвалидитетом пр у жају једнаке могу ћности и подстичу самосталност, лични
развој и активан живот у свим обл астима;
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Приходи пород ица особа са инв алидитетом су дис пропрционално ис под границе сиромаштва. Према подацима
из 2001. године, од око 760.000 особа са инвалидитет ом у Р еп ублици Србиј и, процена је да је преко 70% особа са
инв алидитетом ж ивело у домаћинств има са веома малим приходима који с у исп од линиј е сиромаштва.
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5. Особама са инвал идитето м осигур ати пр иступ изгр ађеном окр ужењу ,
пр исту пачном пр евозу , инфор мацијама, ко му никацијама и у слу гама
намењеним јавно сти, а кр оз р азвој и спр овођење плана уклањања бар ијер а и
изгр адње пр исту пачних објеката и услу га;
6. Осигурати особама са инвал идитето м адекватан стандар д живљења и
социјалну сигур ност.
Даље активно сти на р азр ади документа Стр атегије пр етпо стављају изр аду
акционих планова и дефинисањe конкр етних мер а и активности, као и носио це
активности којима ћ е се р еализовати циљеви по стављени овим доку менто м.
Вр еменски период на који ће се односити ак циони планови обу хватаће
пер иоде од две године, почевши са ак ционим планом за период од 2007 – 2009.
године.
4. ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА СТРАТЕГИЈА
1. Поштовање достојанства, индив иду ална ау тономија, самосталност особа са
инвалидитетом, у кључују ћи пр аво да особе са инвалидитетом до носе одлу ке о
сопственом животу :
• Особе са инвалидитетом имају слободу у тицаја на одлу ке и избор који у тиче
на њихове животе.
2. Недискр иминација:
• Бор ба пр отив дискриминације и мар гинал изације – повећање једнаких
могу ћности за осо бе са инвалидитето м кр оз обезбеђивање пр исту па основим
пр авима, у слу гама и ресур сима.
3. Пу но и ефек тивно у чешће и у кљу ченост особа са инвалидитетому у све области
дру штвеног живота:
• Веће у чешће и социјална у кљу ченост – прогр ами, у слу ге и објекти треба да
бу ду на р асполагању особама са инвал идитето м и потпу но пр исту пачни.
4. Поштовање р азличитости и пр ихватање инвалидности као дела љу дске
разноврсности и ху маности:
• Пр изнавање и пр у жање подршке р азличитости – знање и животно иску ство,
као и допр инос који особе са инвалидитетом могу да дају др у штву , треба да
бу ду признати и вр едновани, и да се о др ажавају кр оз политику Владе.
5. Једнаке могу ћности баз иране на једнаким пр авима:
• Особе са инвалидитето м имају иста пр ава као и остали гр ађани и стога
мор ају имати једнаке могу ћности да та пр ава и оствар е (у чешће у
дру штвеном, ку лтур ном, еконо мском и пол итичко м животу заједнице, као и
пр исту п свим стр у ктур ама, пр оцесима и р есурсима како би се наведене
могу ћности и оствар иле).
6. Пр исту пачност:
• Изгр адња пр исту пачног друштва уклањањем бар ијер а – р ешавање питања
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пр исту пачности и мобил ности у контексту једнаких могу ћности и права на
учешће.
7. Једнакост му шкараца и жена:
• Угр ађивање р одне р авнопр авности у политик е – нар очито значајно када се
ради о нају гр оженијим гр у пама као што су особе са инвал идитето м.
8. Поштовање р азвојних капацитета деце са инвалидитето м и поштовање пр ава
деце да р азвију сопствени идентитет.
5. ТЕРМ ИНОЛОГИЈА И ЗНАЧЕЊЕ
•

•

•

•

•

Тер мини у потребљени у овој стр атегији имају следеће значење:
Инвалидитет – Пр еамбу ла Пр едлога међу нар одне конвенције о правима
особа са инвалидитетом стоји на становишту да инвалидност пр оистиче из
интер акције осо ба са оштећ ењима са баријер ама у окру жењу и бар ијер ама
које се одр ажавају у ставовима заједнице, а отежавају пу но и ефективно
учешће особа са инвалидитето м у дру штву на основу једнакости са осталим
члановима тог др у штва;
Медицински приступ (модел) инвалидности - сагледава инвал идност као
индивиду ални пр облем, дир ектно пр оу зр окован болешћу , повр едом или
неким др у гим оштећењем здр авља и због тога захтева медицинску помоћ и
негу коју пружају пр офесионалци. Основни начин решавања пр облема
инвалидности, пр ема овом мо делу, јесте лечење, р ехабил итација и
адаптација индивиду е на по стојеће стање, сагледавајући прир оду
инвалидности готово искљу чиво као нешто што се односи на појединца и на
његове физичке, сензор не или интелекту алне недостатке одно сно оштећења;
Социјални приступ (модел) инвалидности - схвата проблеме које о собе са
инвалидитетом имају као социјално дефинисан и креир ан пр облем, као
пр оизвод социјал не ор ганизације и ставља тежиште на бар ијер е са којима се
особе са инвал идитето м суочавају у свакодневном животу – како као
појединци, тако и као гр у па;
Особе са инвалидитетом - означава особе са ур ођеном ил и стечено м
физичком,
сензорном,
интелекту ално м
ил и
емо цио нално м
онеспо собљеношћу које у след дру штвених или др у гих пр епр ека немају
могу ћности или имају смањене могу ћности да се у кљу че у активности
дру штва на исто м нивоу са другима, без обзир а на то да ли могу да
оствар ују помену те активности у з у потребу техничк их помагала ил и у з
слу жбе подр шке;
Систем процене - када је р еч о пр оцени инвалидности можемо р азликовати
два аспекта система пр оцене: експер тизу (стру чни „налаз и мишљење”) која
пр оцењује „потр ебе” и „одговар ају ће мер е” и у фу нкцији је пру жања у слу га
особама са инвалидитетом и вештачење које је у фу нкцији пр оцене „стату са
инвалидности” (вр сте и степена о штећ ења и ограничења) и у фу нкцији је
„пр изнавања пр ава” осо бама са инвалидитето м (тзв. „компензатор на
пр ава”);
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•

•
•

•

•

•

Приступачност – правило 5. Стандар дних пр авила УН за изједначавање
могу ћности које се пр у жају особама са инвал идитето м наводи: „Под
пр исту пом физичкој ср едини пр етпо ставља се обавеза др жаве да покр ене
пр еду зимање мер а за у клањање пр епр ека које онемогу ћавају у чешће у
физичкој ср едини. Такве мер е тр еба да подр азумевају р азвој стандар да и
смер ница, као и да р азмотр е пр имену закона који би о безбедили
пр исту пачност р азним обл астима др у штва, као што су становање, згр аде,
услу ге јавног пр евоза и остал е вр ста пр евоза, у лице и о стала спољна
ср едина”;
Баријере – препр еке које ометају и отежавају пр исту пачност. Бар ијер е се
могу развр стати на ар хитектонск е, инфор мацијско-кому ну кацијске и
социјално-економске бар ијере (пр едр асу де и непристу пачне у слу ге);
Приступ – користи се као шир и појам од пр иступачно сти и тиче се сло боде
избор а да се у ђе, пр исту пи, комуницира, добије и пр у жи инфор мација;
кор исти у слу га; и односи се на једнаке могу ћности да се користе основна
љу дска пр ава;
Дискриминација – Закон о спр ечавању дискр иминације о соба са
инвалидитетом дискриминацију дефинише к ао све облик е нео пр авданог и
недозвољеног пр ављења разлике и неједнаког посту пања, у смислу
искљу чивања, огр аничавања ил и давања пр венства, без обзир а да ли се о ни
вр ше на отворен или пр икривен начин, пр ема лицима или гру пама, као и
члановима њихових пор одица, или њ има блиск им л ицима а које се заснива
на инвал идности, или из р азлога у вези са њом. Члан 2. Предлога
међу народне конвенције о пр авима особа са инвалидитетом дефинише
дискр иминацију на основу инвалидности као свако пр ављење р азлике,
искљу чивање или огр аничавање по основу инвалидности чији циљ или
последица јесте огр аничавање ил и поништавање пр изнања, уживања или
пр овођења свих љу дских права и основ них слобода у областима политике,
економије, социјалних, ку лтур них, гр ађанских и др у гих пр ава;
Једнаке могућности – Стандар дна пр авила УН за изједначавање
могу ћности које се пр у жају особама са инвалидитетом дефинише тер мин
„изједначавање могу ћности” као процес којим р азличити делови др у штва и
околине, к ао што су слу жбе, делатно сти, инфор мисање и доку ментација,
постају досту пни свима, посебно особама са инвалидитетом;
Родна равноправно ст – подр азумева да му шкар ац и жена имају једнаке
услове за оствар ивање потпу них љу дских пр ава и могућност да до принесу
национал ном, политичком, еконо мско м, социјал ном и ку лтур ном напр етку ,
као и да подједнако уживају кор исти од тог напретка. Пор ед тога, у кљу чује
обавезу Владе да води политику једнаких могу ћности; да ближе дефинише
садр жај начел а р авнопр авности у појединим областима др у штвеног живота,
посебно у сфер и економије и политике; у становљавање могу ћности
пр еду зимања мер а афир мативне акције р ади отклањања фактичке
нер авнопр авности; и заштиту пр ава на р авнопр авност.
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6. ПРОМ ЕНА ПАРАДИГМЕ „ОД ПАЦИЈЕНТА КА ГРАЂАНИНУ”
Пр омена концепта инвалидности и, пр е свега, принцип базиран на
поштовању права и способно сти о соба са инвалидитетом подразу мева пр елазак са
система пр ава на „ко мпензацију” гу битака услед насту пања индивидуалних
ризика, на нов пр исту п у изгр адњи безбедносне мреже засноване на развоју
механизма за ствар ање једнаких могу ћности.
Питање у зр очности је оно по чему се стари, медицински, и нови, социјал ни
пр исту п р азликују . Дру гим р ечима, пр ва су штинска р азлика је у томе где се
сагледава проблем инвалидности – тј. да ли у појединцу или у дру штву . Разлика
између овако сагледаног пр облема инвалидно сти води до даљег р азликовања
пр ир оде инвалидности, а затим до разликовања пр едложених р ешења за
пр евазилажење тешкоћа са којима се су очавају особе са инвалидитетом.
Пр едстављање р азлика основних кар актер истика два модела је од посебног
значаја за р азумевање разлика које настају пр имено м одр еђеног модела и његове
импл икације на плану у напређења положаја особа са инвалидитетом.
5
Табела1 . М апа: од медицинског ка социјалном моделу инвал идности
ОД
Индивиду ални пр облем

►

Разлике у способностима чине
►
особу изолованом и неадекватно м
Пр оцена неспособности
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►

М и и они:
искључивање – (не)толер анција

►

Дру штво бира за „њих”

►

Пр офесионалци знају најбоље

►

КА
Пр облем је у дру штву
Разлике у способностима чине
р есур с и потенцијал који тежи
у кљу чењу
Усмер еност на способно сти
Сви ми заједно:
у кљу ченост и вр едновање
Особе са инвалидитето м одлу чују о
себи
Љу ди поседују р азличите вр сте
знања

М одел инвалидности који тежи
изолацији, са циљем контр оле или
►
излечења-зацељења

М одел инвалидно сти који тражи
у чешће у животу , захтева пр омене у
окружењу и понашању, односно
пр исту пу

Ор ијентисаност на институције

►

Ор ијентисаност на заједницу

Базирано на милосрђу

►

Базир ано на љу дским пр авима

Пацијент, односно кор исник

►

Гр ађанин

Коришћен материјал: Ministry of S ocial Devel opment, Office for Disabilit y Iss ues , New Zealand
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7. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2007-2015. ГОДИНЕ У
ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ОПШТИ ЦИЉ 1: Питање положаја особа са ин валидитетом уградити у опште
развојне
планове
уз
изградњу
институционалног
оквира
и
операционализацију мултисекторске
и мултиресорне
сарадње
на
активностима планирања и праћења политика у овој области
Влада је пр епознал а по тр ебу
да р азвије му лтисектор ски и
му лтидисциплинар ни пр исту п у политици мер а које утичу на положај особа са
инвалидитетом, са померањем тежишта са дуго рочне зависности и паси вне
улоге ка активирању потенцијала и изградњи капацитета особа са
инвалидитетом, као и стварању могућности како би особе са инвалидитетом
постале активни и продуктивни чланови друштва.
Јасне процене и искуства дру гих земаља у казују да интегр ативни присту п
питању инвалидно сти има позитиван ефекат на еконо мск и положај особа са
инвалидитетом, на повећ ање самопо штовања и побољшање стр у ктуре и квалитета
јавне потр ошње, истовр емено допр иносећ и одр живости интер венција у ду горочном
смислу .
У оквиру овог задатка постављени су следећ и посебни циљ еви и мер е:
ПОСЕБНИ ЦИЉ 1: До 2010. године р азвити и пр именити механизме за
укљу чивање питања инвалидности у главне токове др у штва, р азвојне планове,
сектор ске стр атегије, пр огр аме и пр ојекте.
МЕРЕ
1.1 Вредновати иску ство особа са инвалидитето м и уважити став да су особе са
инвалидитетом најбољ и пр едставници и познавао ци пр облематик е
инвалидности уз поштовање пр инципа - ништа о нама без нас;
1.2
Развити алате за у кљу чивање питања у напр еђења положаја особа са
инвалидитетом пр илико м планир ања нових спр овођења постојећих пол итик а
мер а, р азвоја стр атегија, пл анова, пројеката и нарочито пр иликом припр еме
планова рада министарстaва;
1.3 Оснаживати ор ганизације и пр едставничк е гр у пе особа са инвал идитето м у
засту пању интереса особа са инвал идитетом и активностима надзор а у пр оцесу
р азвоја и пр аћења политик е у напр еђења положаја особа са инвал идитетом.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 2: Подр жати формир ање одговар ају ћег институ ционалног оквир а
и осигурати р азвој механиз ама за заједничко планир ање и пр аћење политике мер а у
области инвалидно сти свих р елевантних чинил аца на свим нивоима (национал ни,
покр ајински, окр у жни, локални).
МЕРЕ
2.1
Обезбедити механиз ме и потр ебне р есур се за пр аћење импл ементације
Стр атегије и акцио ног плана за пер иод 2007 – 2015. године и за даљи р азвој
Стр атегије;
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2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

Развити јединствену базу података о особама са инвал идитето м и механизме
р едовног извештавања као део система за праћење (монитор инг) активности на
у напр еђењу положаја особа са инвал идитетом;
Развити механизме и о безбедити р есур се за р азвој истр аживања, коор динир ано
прику пљање релевантних инфор мација и у вођење нау чно-технолошк их
иновација везаних за обл аст у напр еђења поло жаја особа са инвалидитетом;
Обезбедити контину ир ано пр ику пљање податак а о особама са инвал идитето м и
њиховим у словима живота, кр оз увођење питања инвалидности у редовна
истр аживања и мер ења о пште по пулације која обавља Репу блички завод за
статистику или специјал изоване установе за истр аживања у појединим
областима (обр азовање, запошљавање, здр авство и др у го);
Даље р азвијати одговар ају ћу у логу Сектор а за заштиту особа са инвалидитетом
у оквиру М инистар ства р ада, запошљавања и социјал не пол итике;
Даље р азвијати коор динациону у логу Савета за особе са инвалидитето м;
Пру жати подр шку локалној самоу пр ави, ор ганизацијама о соба
са
инвалидитетом и др угим заинтер есованим стр анама на локално м нивоу у
фор мир ању локалних тела за координацију и кр еир ање локалне политик е
у напр еђења положаја особа са инвалидитетом;
Осигур ати да пр оцес р азвоја политике користи јединствен пр исту п у целом
систему – на национално м нивоу; да систем стандар да, јединствених
посту пака и кр итер ију ма бу ду јединствени, у з поштовање принципа
флексибил ности који дозвољава корисницима слободу у тицаја на одлу ке и
избор е који у тичу на њихове животе.

ОПШТИ ЦИЉ 2: Развити ефикасну правну заштиту, уз развијене и
спроведене планове превенције и спречавања дискриминације особа са
инвалидитетом, као и планове сензибилизације друштва за питања
инвалидности
Влада је пр изнала значај Међу нар одне конвенције о пр авима о соба са
инвалидитетом и свеср дно подр жавала р ад на Нацр ту Конвенције, пр во у склопу
СРЈ и др жавне заједнице Србија и Цр на Гор а, а од 2006. године и као Република
Ср бија. Кр оз рад својих експер ата и надл ежних ор гана др жавне у пр аве, у сар адњи
и коор динацији са покр етом особа са инвал идитето м, Репу блика Ср бија дала је
велики допр инос изради Нацр та М еђу нар одне конвенције о пр авима особа са
инвалидитетом. Пошто Генер ална ску пштина УН-а у своји Конвенцију , следи
потписивање Конвенције, потпу но у склађивање нацио налног законодавства са
њом, изр ада пл ана за спр овођење и потврђивање Конвенције. Вр едности
Међу нар одне Конвенције о пр авима особа са инвал идитетом пр едстављају
интегр ални део ове стр атег ије.
У оквиру овог задатка постављени су следећ и посебни циљ еви и мер е:
ПОСЕБНИ ЦИЉ 3: Осигур ати поштовање права особа са инвалидитетом кр оз
развој механизама заштите права особа са инвалидитето м.
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МЕРЕ
3.1 Подр жати пр оцес у свајања и ратификације Међу народне конвенције о пр авима
особа са инвал идитетом, кр оз потпу но у склађивање национал ног законодавства
са Конвенцијом, њено спр овођење и праћење њеног спр овођења;
3.2 Развити планове за пр имену Закона о спр ечавању дискриминације особа са
инвалидитетом и др у гих пр описа тако да се спр ечи и у мањи дискр иминација
особа са инвалидитетом и да се о могу ће једнаке могу ћности за пу но у чешће
особа са инвал идитето м у свим областима др уштвеног живота;
3.3 Развијати законска р ешења и механиз мне за пр аћење и измене закона којима ће
се гар антовати недискр иминација особа са инвалидитетом.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 4: Подизање нивоа свести заједнице о особама са инвалидитетом
и особа са инвалидитето м о пр авима, положају и потр ебама.
МЕРЕ
4.1
Развијати и оснаживати пр огр аме обр азовања јавности кр оз јавне дебате о
питањ има инвалидности и у кљу чивање пер спективе инвалидности у диску сије
са темама од о пштег интер еса;
4.2 Контину ир ано инфор мисати јавност о пр авима, положају и потр ебама и
могу ћностима особа са инвал идитетом;
4.3
Подр жавати
пр огр аме образовања особа
са инвалидитетом
у циљу
обезбеђивања у слова да особе са инвал идитето м знају своја пр ава, пр епознају
дискр иминацију, познају механиз ме заштите и јачају своје самозаступничк е
вештине;
4.4 Подр жати р ад ор ганизација које промовишу и заговарају пр исту п који се
заснива на љу дским пр авима и угр ађивању питања унапр еђења поло жаја
особа са инвал идитето м у опште р азвојне планове;
4.5
Подр жати р ад организација осо ба са инвалидитето м које р азвијају и пр у жају
у слу ге намењене особама са инвалидитетом (дневни бор авци, клу бови, сер вис
пер соналних асистената, СОС-телефон) на локал ном, окружном, покр ајинско м
и национално м нивоу .

ОПШТИ ЦИЉ 3: Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима
и потребама кори сника начинити доступним, у складу са савременим
међународно–прихваћеним методама процене инвалидности и потреба
Стр атегија поставља захтев за постепену , али обавезну тр ансформацију
система пр оцене, како би он био фу нкционал ан и у складу са системом који се
конститу ише кр оз р ефор мски пр оцес, односно, са системо м који пр у жа могу ћности
6
и базира се на спо собно стима особа са инвалидитетом . Стр атегија по ставља
6

Када је реч о „процени” инвалидности можемо разликовати два асп екта „с истема п роцене”:
•
Експертиза (струч ни „налаз и мишљ ење”) која процењуј е „потребе” и „одгов арај уће мере”(третман) и у
функцији је пружања усл уга (рехабилитација и социјална заштита) особама са инв алидитетом.
Експертизе с у засноване на сав ременим научним парадигмама, важећој доктрини неке проф есионалне
структуре и п рате професионалне ст андарде квалитета услуг а. На њима се г ради процена п отребних
мера, планирају средства и опрема и организ ује с истем пружања усл уга. Систем експ ертиза и усл уга
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увођење (биопсихо) социјалног мо дела инвалидности који чини теоријску основу
„М еђу нар одне класификације фу нкцио нисања, инвалидности и здр авља”.
У оквиру овог општег циља по стављени су следећи посебни циљеви и мер е:
ПОСЕБНИ ЦИЉ 5: Унапр едити систем подр шке и у слуга у смер ених ка кориснику
у складу са његовим потр ебама.
МЕРЕ
5.1 Даље развијати концепт процене способности и потреба ка биопсихо социјалном мо делу и у складити стандарде национал не класификације са
међу нар одним стандардима класификације фу нкционисања, инвал идно сти и
здр авља;
5.2 Развити стандарде квалитета социјалних, здр авствених и др у гих у слу га које се
пру жају особама са инвал идитетом у локалној заједници, о безбеђују ћи
прогр амску и методолошку подр шку у њиховој импл ементацији;
5.3 Развити систем контр оле квалитета со цијалних, здр авствених и др у гих у слу га
кроз систем су пер визије, монитор инга, пр огр аме еду кације и професионал ног
напр едовања пр ужалаца у слу га;
5.4 Обезбедити да систем социјалних, здр авствених и др у гих у слуга за особе са
инвалидитетом у потпуности поштује пр инцип до сту пности у слуга у локалној
заједници, у з потпу ну пр имену пр оцеса деинститу цио нализације;
5.5 Обезбедити р азвој му лтидисципл инар ног тимског р ада на свим нивоима кр оз
повезивање институ ција са др уга два сектора;
5.6 Осигур ати пр исту пачност социјал ним, здр авственим и др у гим у слугама у
архитектонско м, ор ганизационо м и пр огр амском смислу – пр остор без
бар ијер а, мобилни сер виси, флексибилно радно време, пр илагођени фор мати
инфор мација, еду ковани пру жаоци у слуга, као и у кљу чивање нових
технологија;
5.7 Развити механизме који ће о могу ћити постојање плур ализма пр ужаоца у слу га
(владине институ ције, аг енције, у дружења гр ађана и пр иватни сектор ), који ће
пру жати у слу ге на бази у твр ђених стандар да и пр инципа „кор исник (о соба са
инвалидитетом) је у центр у креир ане, односно пр у жене у слу ге”;
5.8 Развити стандарда у слуга, тр енинга и квалификације за пер соналне асистенте;
5.9 Осигур ати контину итет, комплементар ност и међу сектор ску сар адњу у
пру жању у слу га особама са инвал идитето м;
5.10 Развијати модел „ср едства прате корисника”, тако да особа са инвалидитетом
има пр аво избора вр сте и пр у жаоца услу га;
5.11 Подстицати и подр жати р азвој нових у слу га у локалној заједници у з примену
индивидуализованих пл анова који подстичу активизам и подржавају

•

генерише информације и п ружа „п роток информација” ради обезбеђив ања мреже доступ них услуга
којима се постиж е целов итост у третману (стварању могућности) особа са инвалидит етом.
Вештач ења које је уф ункцији процене „стат уса инвалидности” (врсте и степ ена оштећења и
огранич ења) и у функцији је „п ризнавања права” особама с а инвалидитетом (тзв. „компензаторна
прав а”). Вештачење представљ а скуп нормираних овлашћења, процед ура (протокола) и стандард а за
процену сит уац ије (инвалидности) релев антне за дефинисане критериј уме за признавање (и
остваривање) одређених статутарних законом утв рђених прав а.

7

Светска здравствена орг анизација 2000 - биопсихос оцијални модел, ј е „кохерентни поглед на различите
перс пективе здравља са биолошког, социј алног и индив идуалног асп екта”.
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само стал ност особа са инвал идитето м;
5.12 Осигур ати свеобу хватност здравствене заштите за особе са инвалидитетом
(промоција здр авља, пр евенција болести на свим нивоима, р ана дијаг ноза,
лечење и р ехабил итација), без дискриминације у односу на њихово стање и
болест, у складу са њиховим по тр ебама;
5.13 Осигур ати да особе са инвалидитето м остваре пр ава на савр емена медицинскотехничк а по маг ала (протезе, ор тозе и др уга помагала за кр етање, стајање и
седење, по магала за вид, слу х, говор и друга помаг ала) у складу са њиховим
потр ебама;
5.14 Осигур ати да здр авствени р адници осо бама са инвалидитетом пр у жају
здр авствену заштиту , поштујући сва пр ава пацијената (право на: информације,
обавештење, слободан избор лекар а, пр иватност и повер љивост инфор мација,
на самоодлу чивање и пр истанак, у вид у медицинску доку ментацију, тајност
податак а, пр иговор , накнаду штете);
5.15 Обезбедити пр исту п особама са инвалидитето м специјализованим службама
здр авствене заштите и рехабилитације;
5.16 Осигур ати постојање и р азвој пр ограма р ехабил итације за све гр у пе особа са
инвалидитетом, базир аних на индивиду алним по требама;
5.17 Развити пр огр аме инфор мисања корисника са инвал идитето м о пр авима и
могу ћностима кор ишћења у слу га и за те потр ебе р азвити мапе досту пних
у слу га на локалном нивоу ;
5.18 Увести нова занимања р елевантна за р азвој у слу га, кроз прогр ам р азвоја
класификације занимања.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 6 : Оснажити пор одице особа са инвал идитето м кр оз систем
пру жања адекватне подр шке одговар ајућих сер виса и слу жби које по мажу
интегр ацију особа са инвалидитетом у заједницу .
МЕРЕ
6.1 Пр омовисати породично окр ужење као примар но и најбоље за особу са
инвалидитетом у з пу ну пр имену и снажну подр шку деинститу цио нализацији;
6.2 Развијати сер висе и прогр аме подр шке за р одитеље и пор одице особа са
инвалидитетом;
6.3 Обезбедити р едовно и потпуно инфор мисање особа са инвалидитето м и
њихових пор одица о пр авима и обавез ама;
6.4 Развити и пр именити прогр аме еду кације р одитеља и њихово укљу чивање у
пр огр аме рехабилитације;
6.5 Развити пр огр аме и активно сти у циљу пр у жања додатне подр шке само хр аним
мајкама, одно сно очевима са инвалидитетом, као и пор одици које имају два или
више чланова са инвалидитетом.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 7: Унапр едити квалитет р ада пру жалаца у слуга.
МЕРЕ
7.1 Развити и спр оводити пр огр ам еду кације лица која су пр офесионално у кључена у
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р ад и обезбеђење у слу га особама са инвал идитето м по савр емено м и
међунар одно пр ихваћеном
моделу инвал идности заснованом на љу дским
пр авима;
7.2 Обезбедити висок квалитет пр ужених у слу га, адекватном обу ком особа (нпр .
волонтер а, сту дената и дру гих ) које су у кљу чене у систем пр у жања у слу га;
7.3 Развити одговар ају ћи институ ционални механизам којим ће се обезбедити да
особе са инвалидитето м као кор исници, у чествују у процесу обезбеђивања
у слуга, у кљу чујући избор , процену потр еба, у чешће у доношењу одлу ка,
монитор инг и евалу ацију у слу га.

ОПШТИ ЦИЉ 4: Развити политике мера и применити програме, нарочито у
областима образовања, запошљавања, рада и стано вања, који особама са
инвалидитетом пружају једнаке могућности и подстичу самосталност, лични
развој и активан живот у свим областима
Овај општи циљ пр едставља саму су штину пр омене којој се тежи и коју овај
доку мент жел и да у спо стави кр оз ствар ање у слова за активир ање потенцијала и
ствар ање могућности осо бама са инвалидитето м да постану активни и пр оду ктивни
чланови др у штва.
Обр азовање и запошљавање се тако препознају као кљу чни фактор и за
само сталан живот особа са инвалидитетом. Поред ове две кљу чне области, под
општим циљем 4. садр жани су и посебни циљеви који су усмер ени на присту п
осталим у слугама на локално м нивоу , а који у з општу пр исту пачност чине
пр еду слове за оствар ење самосталности; затим стварање услова за у чешће у
ку лтур ном, спор тско-р екр еативном животу и слободним активностима, као и
изједначавање могу ћности за му шкар це и жене као у слов за равноправно учешће
жена са инвалидитетом у животу заједнице.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 8: Осигур ати поштовање и оствар ивање пр ава свих особа са
инвалидитетом на адекватно обр азовање уз обезбеђивање једнак их могу ћности за
учење и р азвој у локалној заједници за сву децу , омладину и одрасле особе са
инвалидитетом.
МЕРЕ
8.1 Кр еир ати стр атегију пр имене и у напређења постојеће з аконске р егу лативе која
дефинише поље спр ечавања дискриминације у обр азовном пр оцесу (од
пр едшколског до академског);
8.2 Осигур ати да се у оквиру свеобухватног (формалног и нефор малног) обр азовног
система обезбеде индивиду ализоване мер е подр шке особама са инвал идитето м,
р ади постизања максимал ног академског и социјал ног развоја у складу са
концептом инклу зивног дру штва;
8.3 Омогу ћити заинтер есованим гру пама, одно сно особама пр имену алтер нативних
начина и средстава кому никације;
8.4 Осигур ати да се образовање особа, а нар очито деце са ау дитивним
инвалидитетом, визу елним инвалидитето м ил и комбинованим сензор ним
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инвалидитетом врши на фор матима кому никације који су најпр имер енији и у
окружењу које осигур ава максималан академски и дру штвени р азвој;
8.5 Пр еду зети одговар ају ће мер е за обр азовање и запошљавање наставног особља
које кор исти гестовни језик ил и Бр ајево писмо, у кључују ћи наставник е који су и
сами особе са инвалидитетом;
8.6 Пр еду зети одговар ају ће мер е да деца са инвал идитето м могу користити у слу ге
пр едшколских у станова равноправно са др у гом децом;
8.7 Развијати пр огр аме и р еализовати едукације стр у чњака и особља који раде са
особама са инвал идитетом на свим нивоима;
8.8 Развијати пр огр аме мотивисања и едукације р одитеља деце са и без
инвалидитета који ћ е доприносити подиз ању свести о неопходности и
важности обр азовања деце са сметњама у р азвоју у редовном обр азовном
систему на свим нивоима, уз поштовање р азвојних капацитета ове деце и
њиховог пр ава на очу вање сопственог идентитета;
8.9 Постепено у вођење и р азвој доступног инклу зивног обр азовања на свим
нивоима;
8.10 Осигур ати да осо бе са инвал идитето м могу имати пр исту п општем
терцијар ном обр азовању , пр офесионал ном оспособљавању и едукацији,
обр азовању за одр асле и животно м у чењу на једнаким о сновама.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 9: Обезбедити једнаке могу ћности за рад и запошљавање особа са
инвалидитетом у з р азвој и пр имену системских решења базираних на по тр ебама и
способностима.
МЕРЕ
9.1 Јачати мотивацију особа са инвалидитетом, ради њ иховог у кљу чивања у р адни
процес промоцијом пр инципа ак тивног живљења;
9.2 Подизати ниво знања и компетенција свих др у штвених актера непоср едно
у кљу чених у процес кр еир ања и примене пол итик е запошљавања о соба са
инвалидитетом;
9.3 Јачати улогу и одговорност социјал них пар тнер а ради свеобу хватног присту па
области запошљавања особа са инвалидитето м;
9.4 Повећати ниво запошљавања о соба са инвалидитето м, одр жања запо слења и
напр едовања у послу , пр имено м концепта доживотног учења заснованог на
способностима особа са инвалидитетом и потр еба тр жишта р ада;
9.5 Развити и у споставити систем инфор мисања особа са инвал идитето м о
могу ћностима запо шљавања;
9.6 Развити и у спостав ити систем инфор мисања послодаваца о могу ћностима особа
са инвал идитетом;
9.7 Развити механизме подр шке послодав цима пр иликом запо шљавања особа са
инвалидитетом;
9.8 Развити механизам пр оцене р адних способно сти и потр еба базиран на
у својеним међу нар одним стандар дима;
9.9 Поставити запо шљавање особа са инвал идитето м на отвор еном тр жишту као
апсолу тни пр иор итет. За особе са инвалидитетом чије потр ебе се не могу
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задовољити у отвор еном запошљавању алтер нативе су запошљавање уз
подр шку и мале јединице заштићеног запошљавања;
9.10 Развити модел социјал не еко номије;
9.11 Даље р азвијати појам пр иступачног р адног места у з развој стандар да кр оз
област заштите и здр авља на раду ;
9.12 Развити стандар де пр исту пачности,
социјал не
подр шке и р адног
оспособљавања у ну тар пр едузећа за запошљавање и р адно о спосо бљавање
особа са инвал идитето м;
9.13 Развијати механиз ме и ресур се за пр офесионалну рехабил итацију;
9.14 Начинити опште пр огр аме оспособљавања и запошљавања, пр ограмски,
инфор мацијски и пр остор но досту пним за особе са инвалидитетом;
9.15 Развијати подстицањe самозапошљавања, пр еду зетништва и р азвијати
прогр аме подр шке пр еду зетништва и о снивања малих и ср едњих пр едузећа од
стране особа са инвалидитетом;
9.16 Установити пр у жање у слу га особама са инвалидитетом к ао р едовне активности
агенција које се баве р азвојем малих и средњих пр едузећа и р егионал ним
р азвојем;
9.17 Креир ати нова занимања по средника у запошљ авању особа са инвал идитето м
на отвор еном тржишту, који би у смер авали и помагал и запошљавање особа са
инвалидитетом;
9.18 Развијати слу жбе по др шке и развоја актив ном у чешћу , већем з апошљавању и
р адним активностима особа са инвалидитетом.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 10: Развијати и осигур ати једнаке могу ћности за жене са
инвалидитетом за р авнопр авно и активно учешће у животу заједнице.
МЕРЕ
10.1 Развијати и обезбедити пр исту п потр ебним и одговар ају ћим сер висима за
жене са инвалидитетом у циљу подизања квалитета живота;
10.2 Подизати свест др у штва и особа са инвалидитетом о р елацијама између пола,
р ода и инвалидности;
10.3 Обезбедити инфор мације о положају жена са инвал идитето м у односу на
њихове дру штвене у логе и посебну рањивост у односу на пор одично насиље;
10.4 Обезбедити инфор мације о женским љу дским пр авима (р епр оду ктивно пр аво)
женама са инвалидитетом;
10.5 Предузети мер е на спр ечавању насиља, злостављања и експлоатације жена са
инвалидитетом;
10.6 У сар адњи са р елевантним институ цијама и ор ганизацијама особа са
инвалидитетом развијати и применити пр огр аме психо социјалне и пр авне
подр шке женама са инвал идитето м које су пр еживеле насиље, злостављање и
злоу потребу ;
10.7 Пру жити подр шку ор ганизацијама и институцијама које се баве насиљем над
особама са инвалидитето м;
10.8 Преду зети мер е и активности у циљу повећања нивоа знања и вештина жена
са инвал идитетом за р авнопр авно и активно у чешће у животу заједнице.
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 11: Побољшати квалитет живота особа са инвалидитетом
ствар ањем могућности за слободан избор у слова и начина живота у изабр аном
окру жењу .
МЕРЕ
11.1 Развијати пр огр аме самосталног становања и становања уз подршку који
омогу ћавају особама са инвал идитето м да остају у својој заједници;
11.2 Развијати и пр именити пр огр аме образовања јавности у циљу смањења
пр едр асу да пр ема пр аву особа са инвалидитетом на бр ак, сексуалност и
р одитељство;
11.3 Развити и пр именити прогр аме подр шке особама са инвалидитетом у циљу
оствар ивања пр ава на самосталност и со пствени избор ;
11.4 Развити и пр именити прогр аме подр шке особама са инвалидитетом које се
одлуче на бр ак и родитељство;
11.5 Преду зети мер е и активно сти у циљу ствар ања у слова да особе са
инвалидитетом р авнопр авно оствар ују пр аво на у свајање деце;
11.6 Преду зети мере и активности у циљу р азвоја „специјализованог
хр анитељства”.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 12 : Повећати у кљу ченост особа са инвал идитетом у заједницу
ствар ањем у слова за у чешће у ку лтур ном и спор тско-р екр еативном животу и
слободним активностима.
МЕРЕ
12.1 Обезбедити р азвој и примену свих техничких и технолошк их фор мата у
телевизијским
пр огр амима,
филмовима,
позор ишним,
спор тским,
тур истичким и дру гим садр жајима за несметано пр аћење од стр ане свих
особа са инвал идитето м;
12.2 Обезбедити да култур не, спор тске и тур истичке у слу ге постану досту пне за
особе са инвал идитето м;
12.3 Развијати пр огр аме који подстичу р азвој и пр имену у метничк их, спор тских
и интелекту алних потенцијала о соба са инвал идитетом р ади њихове
добробити и обогаћ ивања читавог дру штва;
12.4 Обезбедити пр изнавање посебног култур ног и лингвистичког идентитета
особа са оштећ ењем слуха на основу једнако сти са др у гима, укљу чују ћи
гестовни језик и ку лтуру, пру жање одговар ају ће подр шке ради оствар ивања
овог идентитета;
12.5 Подстицати и промовисати у чешће особа са инвалидитето м у спор тским
активностима на свим ниво има;
12.6 Осигур ати да особе са инвалидитетом имају могу ћност ор ганизовања и
у чешћа у ку лтур ним и спор тским активностима специфичним за особе са
инвалидитетом и у том циљу р азвијати и пр имењивати одговар ају ће
пр огр аме кр оз које би особе са инвал идитето м добијале адекватну подр шку ;
12.7 Осигур ати да деца са инвал идитето м имају једнак пр иступ у чешћу у игр и,
ку лтур ним, р екр еативним, спор тским и активностима у слободно време,
у кљу чују ћи активности које се одв ијају у склопу образовног система.
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ОПШТИ ЦИЉ 5: Особама са инвалидитетом осигурати приступ изграђеном
окружењу, приступачном п ревозу, информацијама, комуникацијама и
услугама намењених јавности, а кроз развој и спровођење плана уклањања
баријера и изградње приступачних објеката и простора, услуга, информација
и комуникација
Пр ема социјалном моделу, пр иступачно ст није само чин или стање већ је
слобода избора да се у ђе, присту пи, комуницир а или на неки др у ги начин кор исти
основно љу дско право. Због тога се пр облем пр исту пачности не тиче само
уклањања физичких бар ијер а, већ захтева о д кр еатор а политике да развију
системска р ешења која појам приступачности посматрају као део појма п риступ,
где је пр осторна присту пачност само елемент целокупног пр ава на пр исту п и
учешће свих грађана, па тако и особа са инвал идитето м.
Развијање пр исту па пр венствено захтева идентификацију и у клањање
бар ијера које по стоје у друштву (бар ијере се могу р азвр стати на архитекто нске,
инфор мацијско-кому никацијске и социјал но-еконо мске бар ијере).
Дру ги обавезни кор ак би био системско укљу чивање питања пр исту па тако
да се нови прогр ами, пл анови и пр ојекти р азвијају са у гр ађеном компоненто м
пр исту пачности, у складу са пр инципо м „Универ зални дизајн” и „Дизајн за све”
како у сфер и физичког окру жења, тр анспор та и кому никација, тако и сф ер и
дизајнир ања роба и услу га од општег значаја.
У ар хитектонском смислу то би значило обавезу пр имене пр инципа
„Универзалног дизајна”, већ у фази пр ојектовања у з забр ану издавања у потр ебне
дозволе објектима који нису пр иступачни. Исти пр инцип се одно си и на пр евоз.
У пр ограмском смислу везано за услу ге које се пру жају кр оз здр авствене,
обр азовне, економске и со цијалне пр ограме, неопходно је укљу чивање питања
пр исту па особа са инвал идитето м, кр оз препознавање особа са инвалидитетом као
интегр алног дел а корисничке гр у пе пр иликом кр еир ања пр огр ама и поштовања
пр ава на пр исту п и у чешће, као елемента система контр оле квалитета.
Такође, то захтева кр еир ање и примену иновација, нових технолог ија и
кор ишћење најбољих пр акси из света и окру жења.
У оквиру овог задатка постављени су следећ и посебни циљ еви и мер е:
ПОСЕБНИ ЦИЉ 13: Обезбедити да св и нови јавни и објек ти отвор ени за јавност,
саобр аћајна инфр астру ктура и објекти у фу нкцији јавног пр евоза путника у свим
гр анама саобраћаја, бу ду присту пачни за особе са инвалидитето м.
МЕРЕ
13.1 Пр омовисати и еду ковати јавност и стр у чњаке о концепту пр исту пачности –
универ зални дизајн, одно сно пр исту п за све, у циљу пр евенције ствар ања
нових бар ијер а и дискр иминације;
13.2 Доследно пр имењивати пр описе који пр едвиђају обавезну пр имену стандар да
пр исту пачности, вр шити надзор над примено м тих пр описа и изр ицати
санкције пр екршиоцима;
13.3 Подстицати оснивање и развој ор гана и институ ција који ће се бав ити
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питањ има пр исту пачности и пр омоцијом пр инципа „Универ залног дизајна”.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 14: Постепена и контину ирана адаптација постојећих јавних
објеката и саобр аћајне инфр астр уктур е и пр евозних ср едстава у јавно м пр евозу
пу тника у свим гр анама саобр аћаја, к ако би постали пр исту пачни за особе са
инвалидитетом.
МЕРЕ
14.1 Обезбедити финансијска средства за у клањање бар ијер а у свим јавним
слу жбама, јавним објектима, саобр аћајној инфр астр уктур и и пр евозним
средствима у јавно м превозу пу тника у свим гр анама саобр аћаја;
14.2 Изр ада акционих пл анова за реконстр у кцију постојећих објеката и
инфр аструктур е, по листи пр иоритета и постепена контину ирана и
систематична замена постојећ их непристу пачних пр евозних ср едстава у јавно м
превозу пу тника у свим гр анама сао бр аћаја, новим пр иступачним;
14.3 Развој и пр имена принципа пар алелног колосека у ор ганизацији јавног
превоза за особе са инвал идитетом, поред у вођења нових пр иступачних
превозних ср едстава у јавном пр евозу пу тника у свим гр анама саобр аћаја.
ПОСЕБНИ ЦИЉ 15: Обезбедити пр исту пачност инфор мација, кому никација и
у слу га у кљу чују ћи пр имену информацијских и кому никацијских технологија као
и др угих нау чних достигну ћа у циљу ствар ања једнаких могу ћности и
у напр еђења положаја о соба са инвалидитето м.
МЕРЕ
15.1 Подр жати истр аживања, р азвој, производњу и пр имену нових
инфор мацио но–кому никацијских технологија у циљу боље пр исту пачности
и пр исту па инфор мацијама и кому никацијама за особе са инвалидитетом;
15.2 Развити пр исту пачне механиз ме инфор мисања за кор иснике са
инвалидитетом у кљу чују ћи пр еводиоце за гестовни језик;
15.3 Обезбедити о собама са инвалидитето м присту п свим слу жбама и јавним
сер висима, у кљу чују ћи и сервисе за ванр едне ситуације.
ОПШТИ ЦИЉ 6: Осигу рати особама са ин валидитетом адекватан стандард
живљења и социјалну сигурно ст
Пор ед стр атешког опр едељења да се створ е могу ћности за адекватно
обр азовање, активир ање и р адно ангажовање особа са инвалидитетом мор а се у зети
у обзир и чињеница да тр ену тно близу 70% особа са инвал идитето м живи на, или
испод границе сир омаштва и да пр иближно исти пр оценат спада у издр жавана лица
или у живаоце пенз ије.
Такође, мор ају се имати у виду и додатни тр ошкови инвалидности,
пр оистекли из посебног р ежима исхр ане, набавке помаг ала, санитетског
матер ијала, л екова, обу ће, одеће, ср едстава личне хигијене, енер гената и овим
особама се мора осигур ати адекватан стандар д живљења и социјална сигур ност.
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Особама са инвалидитето м се мор а обезбедити адекватна социјал на з аштита
у складу са начелом со цијалне солидар ности.
ПОСЕБАН ЦИЉ 16: Обезбедити свим особама са инвалидитетом социјалну
сигур ност и пу но и несметано у живање тог пр ава.
М ЕРЕ
16.1 Осигурати да особе са инвалидитетом имају р авнопр аван присту п
одговарају ћим слу жбама, средствима и дру гој асистенцији за задовољавање
потр еба везаних за инвал идност по пр иступачним ценама;
16.2 Осигурати особе са инвалидитето м прогр амима социјалне заштите и
пр огр амима за смањење сир омаштва;
16.3 Осигур ати особе са инвалидитето м и њихове породице пр исту пом др жавној
помоћи да покр ију тр ошкове везане за инвал идно ст, у кључују ћи
одговарају ћу обу ку , саветовање, финансијску помоћ и у станове за
пр ивр емени смештај;
16.4 Осигур ати оствар ивања права на специф ична помагала за кор екцију и
компензацију , њихово р едовно одр жавање, обезбеђивање санитетских
матер ијала и лекова у з покр ивање тр ошкова набавке и одр жавања из
ср едстава обавезног здр авственог осигур ања;
16.5 Осигурати особама са инвал идитето м пр исту п јавно финансир аним
пр огр амима становања;
16.6 Осигурати особама са инвал идитетом једнаки пр исту п погодностима и
пр огр амима пензионог о сигур ања;
16.7 Ствар ање законских оквира за у пр ављање наследством, заду жбинама,
легатима, које пор одице о стављају особама са инвалидитето м лишеним
пословне способности, како би се спр ечило смештање ових особа у у станове
након смр ти р одитеља ил и стар атеља.
8. ПРИМ ЕНА И ПРАЋЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Акциони план
Даље активности на р азр ади доку мента Стр атегије ће у кључити изр аду
двогодишњих акцио них планова и дефинисање конкретних мер а и активности
чијим спр овођењем ће се реализовати циљеви постављени овим доку менто м у
циљу побољшања положаја осо ба са инвалидитето м у свим сег ментима живота.
Развијени акциони план ће обу хватити први двогодишњи пер иод од 2007 –
2009. године.
Контролни упитник
Пор ед посебно р азвијеног јасног плана р ада, неопходно је осигур ати да се у
свим министарствима, кр оз планове који се р азвијају кр оз редовно двогодишње
планир ање, обезбеди поштовање пр инципа пу не у кљу чености–инклу зије и
пр исту пачности за особе са инвал идитетом као интегр алног дела свих планир аних
пр огр ама и активности. За ту свр ху , ур адиће се и Контролни упитник по моделу
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Rap id Handicap Analysis који ће се пр иликом кр еир ања планова за нар едни пер иод
кор истити као по моћ ни ал ат.
Стр атегија даје пр епор у ку да се модели Контр олних у питника за питања од
општег интер еса к ао што су заштита животне ср едине и р одна р авнопр авност, који
се у р азвијеним земљама кор исте пр иликом кр еир ања пр огр ама и активно сти као
обавезни, р азвију и примене за наше потр ебе планир ања.
Стварање
институционалног
оквира
и
операционализација
мултисекторске и мултиресорске сарадње
Пор ед редовних активности којима се Вл ада бави, у наредном пер иоду биће
неопходно пр ужити пр огр амску и финансијску подр шку локалним самоу пр авама у
циљу примене јединствених стандар да и осигур ања да се деф инисане мер е на свим
нивоима доследно спр оводе. Такође, потр ебно је пружити и сву дру гу помоћ
неопходну локалним самоу пр авама да р азвију локалне планове ак ције за
унапр еђење положаја о соба са инвалидитетом или у кљу че ово питање у дру ге
стр атешке доку менте на локалном нивоу . Акционим планом ће се ближе
дефинисати активности у овој области.
Управљање реализацијом и евалуација
Велику пр епр еку за холистички мо дел р азвоја и пр аћења пол итик е у области
9
инвалидности чини недостатак података . Први задаци који се нал азе пр ед
кр еаторима политике биће да истр аже решења и р азвију јединствен стандар д,
методолог ију и пр оцедур е у овој области како би подаци које кор исте били
релевантни, ко мпатибил ни и ажур ир ани, а пр ику пљање истих исплативо и
ефикасно.
Такође, неопхо дно је обезбедити контину ир ано пр ику пљање података о
особама са инвалидитетом и њихов им условима живота, кроз у вођење питања
инвалидности у р едовна истр аживања и мер ења опште по пулације која обавља
Репу блички завод за статистику или специјал изоване установе за истр аживања у
појединим о бластима (обр азовање, запошљавање, здр авство и др у го). Тако се ово
питање одмах мо же укљу чити у истр аживање о мер ењу животног стандар да (које
се планир а у 2007. години) истр аживања и мерења о радној снази на отвор еном
тр жишту р ада, мер ења потр ошачке корпе и дру га истр аживања. Овај начин
омогу ћава поређење стања у попу лацији са инвалидитетом и о ној која нема
инвалидитет, јер користи исте мер не мето де у з специфично ст питања која се
односе на особе са инвал идитето м.

Редовни г одишњи извештаји
У циљу пр аћења постиг ну тих р езултата и пр оцени у спешно сти р еализације
8

Контролни уп итник п редстављен кроз RHA -Rapid Handicap A nal ysis ( St akes-National Researc h and D evelopment
Finland, Manual on I nclusi ve planning издање UN -2003.)
9

У овом тренутку се не рас полаж е св еоб ухв атним и адекватним квантитав ним ни квалитативним подацима
везаним за област инвал идности. Званич на статистика не п рати инвалид ност кроз попис, нити кроз друге
свеоб ухватније редовне статистичке анкете. У Реп ублици С рбији п остоји неколико поузданих извора информација
везаних за ов у област као што с у: с истем ПИО, систем образов ања, сист ем здравства, Национална сл ужба за
запошљавање (НСЗ). Поред тог а, п остоје подаци кој е п рикупљ ају организације особа са инв алидитетом (ООСИ)
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развијених планова, Влада ће обр азовати тело – Савет за имплементацију
стр атегије у напр еђења положаја особа са инвал идитетом, које ћ е имати и задатак
да пр ипр ема збир не извештаје р есор них министар става, одговар ају ћих институ ција
и дру гих одговар ају ћих партнер а о активностима и постигнутим резу лтатима у
области у напређења положаја особа са инвалидитетом.
Резу лтати ће се објављивати на web стр аницима Министар ства р ада,
запошљавања и социјал не политике, а ур еђење и ажур ир ање садр жаја страница
биће део активно сти тог министар ства.
9. ТРОШКОВИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
Пр имарни циљ је сагледавање тр ошкова пр имене Стр атег ије у пер иоду до
2015. године, р ади обезбеђивања неопходног обима и стр уктур е финансијских
ср едстава за оствар ивање пуне социјал не у кљу чености особа са инвалидитетом у
економск е и дру штвене токове р азвоја земље.
Секу ндар ни циљ је р азвој и пр едлагање индикатор а за планир ање и праћење
реализације активности и мер а р ади ефикасне имплементације Стр атег ије који ће
бити р еализован кр оз р азвој акционог планир ања, тј. кр оз акционе планове.
1. Полазне претпоставке за процену трошкова имплементације
Стр атешки оквир политике у твр ђене у овој стр атегији, која у напређење
положаја особа са инвал идитето м поставља као питање поштовања љу дских пр ава
и једнаких могу ћности, пр етпоставља пр оцену тр ошкова имплементације
Стр атегије, која р еспектује битно повећање со цијалне у кљу чености особа са
инвалидитетом у еконо мске и др у штвене токове р азвоја земље. Проблем
инвалидности је пр облем дру штва, а не појединаца. Дру штво је то које треба да
ствар а у слове да би способност особа са инвалидитетом била основа за њихово
социјално у кљу чивање. То подр азумева значајне пр омене у дру штву, првенствено
у пр исту пу имплементације политике у напр еђења положаја о соба са
инвалидитетом као равноправних гр ађана земље, у з поштовање р азличитости и
пр инципа једнак их могу ћности базир аних на једнаким правима.
Потр еба да се зависно ст и пасив на позиција особа са инвалидитето м
пр еу смер е ка њиховом активир ању захтева сагледавање потребних финансијских
ср едстава за имплементацију ове стр атегије. То свакако у кључује пар тиципацију
особа са инвал идитетом, како у изгр адњи механизама система за у напређење
њиховог положаја, тако и за директно у кљу чивање у економске и др у штвене
пр оцесе у циљу квалитетнијег р азвоја и побољшања личног животног стандар да и
животног стандар да свих гр ађана.
Један од основних циљева Стр атегије је да со цијалне, здр авствене и дру ге
услу ге бу ду досту пне особама са инвал идитето м на бази пр ава и њихових потр еба.
Потр ебе ће се пр оцењивати пу тем пр имене међунар одно–пр ихваћ ених метода. Уз
то, тр еба да се обезбеди и пр исту пачност овим у слу гама у ар хитектонском,
ор ганизационом и прогр амском смислу . Такође, потр ебно је р азвијати и осигур ати
пр исту пачност и дру гим у слу гама које подразу мевају примену савр емених
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технологија, као и прогр аме инфор мисања особа са инвалидитето м о пр авима и
могу ћностима кор ишћења тих у слуга на локално м нивоу.
За особе са инвалидитетом о д изу зетне је важности да се осигур а
пр исту пачност р едовном систему обр азовања и укљученост на тржишту р ада.
Повећање у кљу чености на тр жишту рада подр азу мева, на ду жи р ок, веће
укљу чивање особа са инвалидитетом у р едован систем обр азовања, а на кр атак р ок,
већи обу хват особа са инвалидитето м пр огр амима активне политике тр жишта р ада
ради подизања нивоа њихове запосл ености, као и већа у лагања у побољшање
услова р ада на р адним местима на којима ће р адити особе са инвалидитето м.
Обр азовање и запошљавање су основни фактори за самосталан живот особа са
инвалидитетом.
Запошљавање, р азвој у слуга, самосталног становања и пр исту пачног
окру жења на локалном нивоу , су основне пр етпоставке слободног избор а начина
живота о соба са инвалидитето м и оствар ивања пр ава на ствар ање породице,
укљу чивање у ку лтурне, спор тско-рекр еативне и др у ге активности.
Особама са инвал идитето м тр еба обезбедити социјалну сигур ност. То
подр азумева обезбеђивање пр ихода за покр ивање додатних трошкова које намеће
инвалидност. Ти трошкови везани су за посебне р ежиме исхране, набавку
помаг ала, лекова и других матер ијала.
2. Квантитативни оквир за унапређење положаја особа са инвалидитетом
Анализа постојећег стања
Неопходно је нагласити да ни једна институ ција у Репу блици Ср бији не
располаже адекватним базама података о особама са инвалидитето м. То
пр едставља велики пр облем за кр еир ање политика усмер ених на побољшање
положаја особа са инвалидитетом и за у спостављање одговар ајућег система
индик атор а за пр аћење оствар ивања тих пол итик а.
Извр шена истр аживања показују да у Репу блици Ср бији живи између
700.000 и 800.000 о соба са инвалидитетом. Од уку пног бр оја, око 330.000 лица је
радног узр аста (15-64 године), од којих је око 168.227 активних лица. Сто па
запослености особа са инвалидитето м је изу зетно ниска и износи око 13%, што
значи да је међу активним особама са инвал идитето м у р адном односу само око
10
21.876 лица.
На основу расположивих податак а пр оценил и смо пр иходе особа са
инвалидитетом (1) по основу оствар ивања зар ада и (2) пр иходе из јавних фондова.
Обу хваћени јавни фондови овом пр оценом су : фондови пензијско-инвал идског
осигур ања (Фонд запослених, Фо нд самостал них делатности и Фо нд
пољопривр едника), социјал на заштита и бор ачко инвалидска заштита. Нужно је
нагласити да особе са инвалидитето м могу остваривати пр иходе у оквиру
пензијско-инвалидског о сигур ања само по основу р адног односа.
У 2005. години, у ку пан пр оцењен годишњи пр иход за идентификованих око
317.289 особа са инвал идитето м које су оствар иле пр иходе по пр етхо дно
10

Студија о изв одљив ости за унапређење зап ошљ авања особ а са инвалидитет ом у Реп ублици Србији, Европска
агенциј а за реконструкциј у, 2006.г одина
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наведеним основама, изно сио је око 36.080 милиона динар а, од којих је око 295.413
кор исника пр ихо да из јавних фондова 11, док је око 21.876 остваривало пр иходе и по
основу запослености. Оствар ени пр иходи из јавних фондова по кор иснику
износили су око 113.736 динар а годишње, односно око 9.478 динар а пр осечно
месечно, а запо слених око 113.407 динар а годишње, одно сно у пр осеку око 9.451
динар месечно. Учешћ е нето зар ада у у купним пр иходима особа са инвалидитето м
износило је 6,9%, а прихода из јавних фондова 93,1%.
Табела 1.
ПРИХОДИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У милионима
динара
2003
2004

Врста
УКУПНИ ГОДИШЊИ ПРИХОДИ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

2001

2002

14.518,8

20.240,6

24.215,3

29.077,6

36.080,0

Прих оди од нето зарада запослених особа са
инвалидитетом

872,2

1.303,7

1.609,6

1.989,0

2.480,9

13.646,6
8.783,5
8.138,1
6.992,9
609,0
536,1
…
232,9
207,9
5,2
19,8
412,5
279,7
0,7
132,1
1.115,1
795,1
153,3
166,7
3.748,0

18.936,9
12.020,2
11.156,3
9.691,5
844,1
620,7
…
320,4
290,5
7,1
22,8
543,6
390,8
0,9
151,9
1.519,6
1.083,6
208,9
227,1
5.397,1

22.605,7
14.454,4
13.405,1
11.656,3
1.030,2
718,6
…
385,5
350,1
8,6
26,7
663,9
471,1
1,1
191,7
1.953,0
1.392,5
268,5
291,9
6.198,3

27.088,6
17.137,2
15.861,3
13.713,7
1.283,2
864,3
…
454,4
411,1
10,5
32,8
821,5
553,1
1,3
267,1
2.245,6
1.601,2
308,7
335,7
7.705,9

33.599,1
20.605,8
19.060,8
16.652,4
1.516,4
892,0
89,3
546,1
498,0
13,3
34,9
998,9
670,0
1,7
327,2
3.484,7
2.484,8
479,1
520,9
9.508,6

Прих оди из јавних ф ондова
Приходи из фондова ПИО
- Фонд ПИО запослених
Пензије
Накнаде за помоћ и негу
Накнаде за телесно оштећ ење-укупно
Накнаде за децу особе са инвалидитетом
- Фонд ПИО самосталних делатно сти
Пензије
Накнаде за помоћ и негу другог лица
Накнаде за телесно оштећ ење-укупно
- Фонд ПИО земљорадника
Пензије
Накнаде за помоћ и негу другог лица
Накнаде за телесно оштећ ење-укупно
Социјална заштита
Новчане накнаде и остале помоћи
Смештај
Хранитељство
Борачко-инвалидска заштита¹

2005

Извор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, фондови ПИО, Републички
завод за статистику, Европска агенција за реконструкцију, МОР
¹ Обухвата и примања чланова породица, јер не постоји рашчлањ ена евиденција.
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ПИО запослених: око 119.114 лица корисника пензија и накнада уз пензиј у, 18. 083 корисника накнада за телесно
оштећење као једино п раво и 1.069 инвалидне деце корисника накнаде из п ензијско-инвалидског осиг урања; ПИО
самосталних дел атности: око 3.457 корис ника пензија и остал их п рав а; ПИО пољ опривредника: око 11.949
корисника п ензија и осталих права; Социјална зашт ита: око 46.878 корис ника особа са инв алидитетом; Борачкоинв алидска заштита: 94.863 корис ника, укључ ујући и чланове породица.
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Табела 2.
СТРУКТУРA ПРИХОДA ОСОБA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У процентима
Врста
2001
2002
2003
2004
УКУПНИ ГОДИШЊИ ПРИХОДИ ОСОБА
100,0
100,0
100,0
100,0
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Прих оди од нето зарада запослених особа са
инвалидитетом
Прих оди из јавних ф ондова
Приходи из фондова ПИО
- Фонд ПИО запослених
Пензије
Накнаде за помоћ и негу
Накнаде за телесно оштећ ење-укупно
Накнаде за децу особе са инвалидитетом
- Фонд ПИО самостал них делатно сти
Пензије
Накнаде за помоћ и негу другог лица
Накнаде за телесно оштећ ење-укупно
- Фонд ПИО земљорадника
Пензије
Накнаде за помоћ и негу другог лица
Накнаде за телесно оштећ ење-укупно
Социјална заштита
Новчане накнаде и остале помоћи
Смештај
Хранитељство
Борачко-инвалидска заштита¹

2005
100,0

6,0

6,4

6,6

6,8

6,9

94,0
60,5
56,1
48,2
4,2
3,7
…
1,6
1,4
0,0
0,1
2,8
1,9
0,0
0,9
7,7
5,5
1,1
1,1
25,8

93,6
59,4
55,1
47,9
4,2
3,1
…
1,6
1,4
0,0
0,1
2,7
1,9
0,0
0,8
7,5
5,4
1,0
1,1
26,7

93,4
59,7
55,4
48,1
4,3
3,0
…
1,6
1,4
0,0
0,1
2,7
1,9
0,0
0,8
8,1
5,8
1,1
1,2
25,6

93,2
58,9
54,5
47,2
4,4
3,0
…
1,6
1,4
0,0
0,1
2,8
1,9
0,0
0,9
7,7
5,5
1,1
1,2
26,5

93,1
57,1
52,8
46,2
4,2
2,5
0,2
1,5
1,4
0,0
0,1
2,8
1,9
0,0
0,9
9,7
6,9
1,3
1,4
26,4

Извор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, фондови ПИО, Републички
завод статистику, Европска агенција за реконструкцију, MOР
¹ Обухвата и примања чланова породица, јер не постоји рашчлањ ена евиденција.

Табела 3.
СРЕДСТВA НAМЕЊЕНA ОСОБAМA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ КРОЗ ПРОГРAМСКЕ
AКТИВНОСТИ
У милионима
динара
Врста
2001
2002
2003
2004
УКУПНО
87,1
Програмске активности преко удружења особа
са инвалидитетом - финансирање из Буџета
Републике Србије
Програмске активности преко удружења особа
са инвалидитетом - из буџета општина

2005
348,7

53,1

314,7

34,0

34,0
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Извор: Министарство рада, запошљавања и
социјал не политике

Табела 4.
УСЛУГЕ НAМЕЊЕНЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ОРГAНИЗУЈУ И
ФИНAНСИРAЈУ НA НИВОУ ОПШТИНA
Врста
УКУПНО

2001

2002

2003

2004

2005

2006
124,6344

Превоз особа са инвалидитето м
Помоћ у кући
Саветодавне услуге
Дневни боравак
Заштићено становањ е
Остале услуге¹
Извор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
¹ Обухвата: Опрема за смештај у дом, укључивање у услужни центар, смештај у установу, едукативне
услуге, тарапеутске услуг е, новчане помоћи, програм проширене социј алне заштите.

Део прихода о собе са инвал идитето м остварују пр еко одговарају ћих
удру жења. Ова ср едства се реализују кр оз пр огр амске активности, а издвајају се из
Бу џета Репу блике Србије и бу џета о пштина. Расположиви подаци показују да је у
2005. години за оствар ивање пр огр амских активности особа са инвалидитето м
утр ошено око 348,7 милиона динар а, од којих је 90% издвојено из Бу џета
Репу блике Србије, а 10% из бу џета општина. На лок ално м нивоу ор ганизују се
услу ге за особе са инвалидитетом (пр евоз особа са инвалидитето м, помоћ у ку ћи,
саветодавне услу ге, дневни бор авак, заштићено становање, еду кативне услу ге,
тар апеутске и др у ге услу ге) и за ове намене је, у 2005. години, у тр ошено око 104
милио на динара.
Уку пни р асходи за здр авствену заштиту особа са инвалидитето м,
укљу чују ћи и набавку помагала, у 2005. години износили су око 13.435 милиона
динар а. Уку пни р асходи за обр азовање особа са инвалидитетом износили су око
638,7 мил иона динара (око 113,4 милиона динар а за обр азовање у р едовном
систему и 525,3 милиона динар а за р ад специјалних школа).
Током р еализације пројекта СПАС у оквиру Центр а за самостал ни живот
инвалида Републике Ср бије показало се да је систем персоналне асистенције вео ма
ефикасан са становишта оствар ивања стр атешких циљева у напр еђења положаја
особа са инвал идитето м и са становишта повећања запослености особа са
инвалидитетом и уку пне запослености. Највећи део тр ошкова финансир ања
пер соналних асистената у току тр ајања Пр ојекта покр иван је из до натор ских
ср едстава и из ср едстава корисника у слу га пер соналних асистената, а мањи део из
Бу џета Репу блике Србије. У 2005. години за ове намене утр ошено је око 8,5
милио на динара бу џетских ср едстава.
Ср едства за подр шку запошљавању особа са инвал идитето м обезбеђују се
из Бу џета Репу блике Ср бије, и то: (1) путем р еализације пр огр ама запошљавања
26

6,8
30,6
6,6
71,5
5,5
3,7

особа са инвалидитетом преко Нацио налне службе за запошљавање и (2) пу тем
тр ансфер а ср едстава из Буџета Репу блике Србије (пр еко М инистар ства р ада,
запошљавања и социјал не политике) пр еду зећима која запошљавају најмање 40%
12
особа са инвал идитето м од у ку пног броја запослених. Уку пна ср едства за
запошљавање особа са инвалидитето м у 2005. години износила су 645,5 милиона
динар а.
Табела 5.
РAСХОДИ ЗA ОБРAЗОВAЊЕ, ЗДРAВСТВО, ПЕРСОНAЛНУ AСИСТЕНЦИЈУ,
ИНФРAСТРУКТУР У И ЗAПОШЉAВAЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Врста
УКУПНО
Образовање
Редовно образовање
Специјалне школе
Здравство

У милионима динара
2003
2004
2005
9.525,3 12.183,8 15.043,3

2001
5.735,9

2002
8.382,3

263,6
49,3
214,2

375,0
67,4
307,6

392,7
70,3
322,4

500,4
88,9
411,5

638,7
113,4
525,3

5.224,6

7.698,6

8.763,2

11.137,6

13.435,1

Персонална асистенција¹ (буџетска обавеза)
Запошљавање
Aктивне мере запошљавања (НСЗ)
Трансфер средстава из Буџета Реп ублике
Србије (Министарство рада, заошљавања .и
социјалне политике.)
Квота - 40% запослених особ а са
инвалидитетом од укупног броја запосл ених у
предузећу²

8,5
247,7
43,1

308,7
34,0

369,4
61,1

545,9
18,7

645,5
32,9

204,6

274,7

308,3

527,3

612,5

Трошкови прилагођавања приступа особама
са инвалидитетом јавним објектима
Јавни сектор
Приватни сектор

300,0

Извор: Републички завод за статистику, Министарство рада, запошљавања и со цијалне политике,
Министар ство финансија, Национал на служб а за запошљавањ е.
¹ Извор: „Цена само сталности”, Центар за самостални живот инвалид а Републике Србије и Институт
Г17, Београд 2005, ИСБН 86-84463-04-8.
² Члан 3. и члан 18. Закона о радном оспосо бљавању и запошљавању инвалид а („Службени гласник РС”,
бр. 25/96 и 101/05).

У пр етходној години извршена су одр еђена пр илагођавања пр исту па
особама са инвалидитето м јавним објектима у већим гр адовима. Пр оцењује се да је
за ове намене, у 2005. години, било издвојено око 300 мил иона динар а.

12

Закон о радном оспос обљав ању и зап ошљав ању инвалида, („Службени гласник РС”, бр. 25/96 и 101/ 05).

27

Учешће у ку пних идентификованих ср едстава намењених о собама са
инвалидитетом у бруто домаћем производу , у 2005. години, је износило око 2,81%
без зарада запосл ених особа са инвалидитетом, о дносно 2,95% са зарадама
запослених особа са инвалидитето м. Са дру ге стране, процењује се да у део уку пног
бр оја особа са инвалидитето м у уку пном бр оју становника у Репу блици Ср бији
износи око 10% до 11%. Ако се има у виду чињеница да инвал идност захтева
додатне тр ошкове, очигледно је да је матер ијал ни положај о соба са инвалидитето м
у Репу блици Ср бији на пр илично ниском нивоу .
Квантитативни оквир за период 2007-2015. године
Методолог ија
Методологија обр ачуна р еално могу ћих ср едстава намењених особама са
инвалидитетом у периоду имплементације Стратегије се базир а на у тврђеним
основним и специфичним циљевима у овој стр атег ији. Пројекције су рађене
пр именом једноставнијих статистичких метода, јер су они у овом слу чају
погоднији за извођење валидних квантификација. Пр и томе, водило се р ачу на: 1) о
му лтисектор ском пр исту пу питању у напређења положаја особа са инвал идитето м;
2) о стру ктур ним пр оменама до којих би требало да дође да би се оствар ио основ ни
стр атешки циљ да особе са инвалидитетом бу ду р авнопр авни гр ађани који имају
сва пр ава и одговорности и могућност у чешћа у одлу чивању о питањима од
интер еса за у ку пан развој земље и за побољшање личног и животног стандар да
свих грађана Репу блике Ср бије; 3) о р еално могућој динамици економског развоја
Репу блике Ср бије у пер иоду до 2015. године.
Основне претпоставке
Пр ојекције за пер иод 2007-2015. године баз ир ају се на следећим основним
пр етпоставкама:
• Кр етање бруто домаћ ег пр оизвода у склађено је са пр ојекцијом из
Националне стр атегије пр ивредног р азвоја Ср бије 2006-2012. године
• Да ће се р адно активно становништво (15-64) постепено смањивати и да ће
се ср азмер но смањивати и р адно актив не особе са инвал идитетом
• Да ће се стопа запо слености особа са инвал идитето м динамично повећавати
и да ће у 2015. години достићи ниво од близу 40%, што пр етпоставља,
такође, динамично смањивање сто пе незапо слено сти особа са
инвалидитетом
• Да ће раст просечне р еалне зар аде бити спор ији од реалног р аста бру то
домаћег пр оизвода
• Да ће доћи до значајних промена у стру ктур и ср едстава пр ема намени, у
пр авцу повећања у дела ср едстава за намене које обезбеђују битно повећање
укљу чености особа са инвалидитетом, присту пачно ст, само стал ност о соба
са инвалидитето м у избору начина живота и понашања, квалитетно
окру жење, инфор мисаност и сл ично
• Да је неопходно да се обезбеде додатна ср едства за кор ишћење
инфор мацио них технолог ија и у слуга заснованих на овим технолог ијама
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Пројекције
На основу пр етходно у твр ђених претпоставки извр шена је пр ојекција бр у то
домаћег пр оизвода у номинално м и у р еалном износу . У 2015. години но минал ни
бру то домаћи пр оизвод износић е око 6.069.539,4 динар а.
Уку пна ср едства намењена особама са инвалидитетом пр ема
идентификованим садашњим наменама, у 2015. години, износиће номинално око
217.698,4 милио на динар а. Учешће ових ср едстава у бру то домаћем пр оизводу
повећаће се од око 2,82 у 2006. години на око 3,59% у 2015. години.
Табел а 6.
ПРИХОДИ ОСОБA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У
ПЕРИОДУ 2006-2015. ГОДИНЕ
У м ил ионим а динара
2006
2.142.000,0

2007
2.477.400,0

2008
2.854.200,0

2009
3.237.200,0

2010
3.656.000,0

2015
6.069.539,4

УКУПНИ ПРИХОДИ ОСОБА СА
ИНВ АЛИДИТЕТОМ

43.323,4

48.775,7

54.514,3

61.653,8

69.354,5

129.641,7

Приходи од нето зарада запосл ених
особа са инвал идитетом ¹

2.874,6

3.330,8

3.859,4

4.471,8

5.181,5

10.835,0

40.448,8
24.756,5
4.405,8
3.147,0
629,4
629,4
11.286,5

45.444,9
28.463,7
5.667,0
4.341,9
623,7
701,4
11.314,1

50.654,9
32.218,1
6.984,0
5.613,0
630,7
740,3
11.452,8

57.181,9
36.432,1
8.391,8
6.902,5
635,9
853,4
12.358,0

64.173,0
40.166,4
10.618,6
9.005,2
645,9
967,5
13.388,0

118.806,7
65.426,9
28.948,5
25.135,2
945,9
2.867,4
24.431,3

В рста
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД

Приходи из јавних ф ондова
Приходи из фондова ПИО
Социјална заштита
Нов чане накнаде и остал е пом оћи
См ештај
Хранитељ ство
Борачко-инвалидска заштита²

Извор: Р епублички завод за статистику, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
Министарство финансија.
¹ Студија о изводљивости за унапређење запошљавања особа са инвалидитетом у Р епублици Србији, Европска
агенција за реконструкцију, 2006.
A Survey of Policy Tools for P romoting Employment Among P eople with Disabilities in the Countries/entities of the
Stability P act for Southeastern Europe, ILO, 2005.
² Обухвата и примања чланова породица, јер не постоји рашчлањена евиденција.

Табела 7.
УЧЕШЋЕ ПРИХОДA ОСОБA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ У БРУТО ДОМАЋЕМ
ПРОИЗВОДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У ПЕРИОДУ 2006-2015. ГОДИНЕ
У процентима
2009
2010

Врста

2006

2007

2008

2015

УКУПНИ ПРИХОДИ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

2,02

1,97

1,91

1,90

1,90

2,14

Прих оди од нето зарада запослених
особа са инвалидитетом¹

0,13

0,13

0,14

0,14

0,14

0,18
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Прих оди из јавних ф ондова
1,89
1,83
1,77
1,77
1,76
Приходи из фондова ПИО
1,16
1,15
1,13
1,13
1,10
Социјална заштита
0,21
0,23
0,24
0,26
0,29
Новчане накнаде и остале помоћи
0,15
0,18
0,20
0,21
0,25
Смештај
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
Хранитељство
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Борачко-инвалидска заштита³
0,53
0,46
0,40
0,38
0,37
Извор: Републички завод за статистику, Министар ство рада, запошљавања и со цијалне
политик е, Министарство финансија.
¹ Студија о изводљивости за унапр еђењ е запошљав ања особа са инвал идитетом у Републици Србији,
Европска агенциј а за реконструкцију, 2006.
A Survey of Policy T ools for Promoting Employment Among People with Disabilities in the Countries/entities
of the Stability Pact for Southeastern Europe, ILO, 2005.

1,96
1,08
0,48
0,41
0,02
0,05
0,40

² Извор: „Цена само сталности”, Центар за самостални живот инвалида Републике Србије и Институт Г17, Београд 2005,
ИСБН 86-84463-04-8.
³ Обухвата и примања чланова породица, јер не постоји рашчлањ ена евиденција.

У уку пна средства дата у пр етходној табели нису у кључене зар аде
запослених. Оцењује се да би, са претпо стављеним повећањем стопе запосл ености
особа са инвалидитетом и р еалног раста просечне нето зар аде, до шло до з начајног
повећања масе зар ада з апосл ених особа са инвалидитетом, као и повећања
релативног у чешћа у у ку пним пр иходима особа са инвал идитето м, од око 6,64% у
2006. години на око 8,36% у 2015. години.
У пр етходној табели дат је из нос пр ојектованих ср едстава за пр имену и
кор ишћење инфор мационих технологија само за 2015. годину . М еђу тим, ако би се
ку му лир ало издвајање ср едстава за ове намене по годинама, у пер иоду 2007-2015.
године било би потребно да се обезбеди у ку пан износ од око 169.779,8 милио на
динар а.
Табела 8.
СТРУКТУРA ПРИХОДA ОСОБA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ПЕРИОДУ 2006-2015. ГОДИНЕ
У процентима
Врста
УКУПНИ ПРИХОДИ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Прих оди од нето зарада запослених особа са
инвалидитетом¹
Прих оди из јавних ф ондова
Приходи из фондова ПИО
Социјална заштита
Новчане накнаде и остале помоћи
Смештај
Хранитељство
Борачко-инвалидска заштита²

2006

2007

2008

2009

2010

2015

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6,64

6,83

7,08

7,25

7,47

8,36

93,36
57,14
10,17
7,26
1,45
1,45
26,05

93,17
58,36
11,62
8,90
1,28
1,44
23,20

92,92
59,10
12,81
10,30
1,16
1,36
21,01

92,75
59,09
13,61
11,20
1,03
1,38
20,04

92,53
57,91
15,31
12,98
0,93
1,40
19,30

91,64
50,47
22,33
19,39
0,73
2,21
18,85
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Извор: Републички завод за статистику, Министарство рада, запошљавања и со цијалне
политике, Министарство финансија.
¹ Студија о изводљивости за унапр еђењ е запошљав ања особ а са инвал идитето м у Републици Србији,
Европска агенциј а за реконструкцију, 2006.
A Survey of Policy T ools for Promoting Employment Among People with Disabilities in the
Countries/entities of the Stability Pact for Southeastern Europe, ILO, 2005.
² Обухвата и примања чланова породица, јер не постоји рашчлањ ена евиденција.
Табел а 9.
РAСХОДИ ЗA ОБРAЗОВAЊЕ, ЗДРAВСТВО, ПЕРСОНAЛНУ AСИСТЕНЦИЈУ, ИНФРAСТРУКТУРУ И
ЗAПОШЉAВAЊЕ
В рста
УКУПНО
Образовање
Здравство (укључујући и набавку помагала)
Персонална асистенција¹ (буџетска обавеза)
Запошљавање
Aктивне мере запошљавања (Национална служба
за запошљавање)
Трансфер средстава из Буџета Р епублике Србије²
Трошкови прилагођавања приступа особама са
инвалидите том јавним објектима
Јавни се ктор
Приватни сектор

У мил ионима динара
2008
2009

2006

2007

2010

2015

19.206,6

25.417,4

35.054,6

40.595,1

47.111,6

89.803,1

765,7

940,8

1.201,4

1.487,6

1.874,4

4.470,8

16.583,8

19.727,8

23.884,8

27.361,1

31.379,8

59.706,8

15,7

21,7

30,0

45,5

60,2

119,9

773,8

1.085,5

1.720,1

2.550,2

3.681,9

8.887,1

39,5
734,4

144,7
940,8

409,6
1.310,6

759,0
1.791,2

1.305,4
2.376,5

3.598,5
5.288,7

1.049,0

3.618,3

8.191,0

9.108,0

10.041,6

16.356,7

Извор: Републички завод за статистику, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Министарство финансија,
Национална служба за запошљавање.
¹ Извор: „Цена самосталности”, Центар за самостални живот инвалида Р епублике Србије и Институт Г17, Београд
2005, ИСБН 86-84463-04-8.
² Члан 3. и члан 18. Закона о радном оспособљавању и запошљавању инвалида, („ Службени гласник РС”, бр. 25/96 и 101/05).
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Табела 10.
УЧЕШЋЕ РAСХОДA ЗA ОБРAЗОВAЊЕ, ЗДРAВСТВО, ПЕРСОНAЛНУ AСИСТЕНЦИЈУ,
ИНФРAСТРУКТУР У И ЗAПОШЉAВAЊЕ У БДП
У процентима
Врста
2006
2007
2008
2009
2010
2015
УКУПНО

0,897

1,026

1,228

1,254

1,289

1,480

Образовање

0,036

0,038

0,042

0,046

0,051

0,074

Здравство (укључујући и набавку
помагала)

0,774

0,796

0,837

0,845

0,858

0,984

Персонална асистенција¹ (буџетска
обавеза)

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,036

0,044

0,060

0,079

0,101

0,146

0,002

0,006

0,014

0,023

0,036

0,059

0,034

0,038

0,046

0,055

0,065

0,087

0,049

0,146

0,287

0,281

0,275

0,269

Запошљавање
Aктивне мере запошљавања
(Национал на служб а за запошљавање)
Т рансфер средстав а из Буџета
Републике Србије²
Трошкови прилагођавања приступа
особама са инвалидитетом јавним
објектима
Јавни сектор
Приватни сектор

Извор: Републички завод за статистику, Министарство рада, запошљавања и со цијалне политике,
Министар ство финансија, Национал на служб а за запошљавањ е
¹ Извор: „Цена само сталности”, Центар за самостални живот инвалид а Републике Србије и Институт
Г17, Београд 2005, ИСБН 86-84463-04-8.
² Члан 3. и члан 18. Закона о радном оспосо бљавању и запошљавању инвалид а, („Службени гласник
РС”, бр. 25/96 и 101/05).
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Табела 11.
СРЕДСТВA НAМЕЊЕНA ОСОБAМA СA ИНВAЛИДИТЕТОМ КРОЗ
ПРОГРAМСКЕ AКТИВНОСТИ
У милионима динара
2006
743,9

2008
1.283,3

2009
1.852,0

2010
2.945,5

2015
8.396,4

873,7

971,5

1.071,1

1.744,7

409,6

880,4

1.874,4

6.651,7

Табела 12.
УСЛУГЕ НAМЕЊЕНЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ОРГAНИЗУЈУ И
ФИНAНСИРAЈУ НA НИВОУ ОПШТИНA
У милионима
динара
Врста
2006
2007
2008
2009
2010
УКУПНО
124,6
156,8
195,8
253,8
329,4

2015
954,1

Врста
УКУПНО

2007
989,0

Програмске активно сти преко удружења
особа са инвалидитетом -финансирањ е
из Буџета Републик е Србије
670,9
771,9
Програмске активно сти преко удружења
особа са инвалидитетом из буџета
општина
73,0
217,1
Извор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Превоз особа са инвалидитето м
6,8
9,6
12,3
14,6
17,4
33,3
Помоћ у кући
30,6
36,2
41,0
45,5
60,2
119,9
Саветодавне услуге
6,6
9,6
13,7
18,2
23,4
43,6
Дневни боравак
71,5
82,0
92,8
103,2
113,8
185,4
Заштићено становањ е
5,5
12,1
27,3
60,7
100,4
545,2
Остале услуге¹
3,7
7,2
8,7
11,5
14,1
26,7
Извор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
¹ Обухвата: Опрема за смештај у дом, укључивање у услужни центар, смештај у установу, едукативне услуге,
тарапеутске услуге, новчане помоћи, програм прошир ене со цијал не заштите.

ОБИМ И СТРУКТУРA ПРОЈЕКТОВAНИХ СРЕДСТAВA ЗA ОСОБЕ СA ИНВ AЛИДИТЕТОМ ПРЕМA НAМЕНИ
У м ил ионим а динара
БРУТО
ДОМAЋИ
ПРОИЗВОД
Фондови ПИО,
социјална и
борачкоинвалидска
заштита
Образовање
Здравство
(укључујући и
набавку
помагала)
Персонална
асистенција¹
(буџетска
обавеза)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2015

1.750.000,0

2.142.000,0

2.477.400,0

2.854.200,0

3.237.200,0

3.656.000,0

6.069.539,4

33.599,1
638,7

40.448,8
765,7

45.444,9
940,8

50.654,9
1.201,4

57.181,9
1.487,6

64.173,0
1.874,4

118.806,6
4.470,8

13.435,1

16.583,8

19.727,8

23.884,8

27.361,1

31.379,8

59.706,8

8,5

15,7

21,7

30,0

45,5

60,2

119,9

33

Запошљавање
Трошкови
прилагођавања
приступа
особама са
инвалидитетом
јавним
објектима
Програмске
активности
Услуге
УКУПНО

645,5

773,8

1.085,5

1.720,1

2.550,2

3.681,9

8.887,1

300,0

1.049,0

3.618,3

8.191,0

9.108,0

10.041,6

16.356,7

348,7
104,0

743,9
124,6

989,0
156,8

1.283,3
195,8

1.852,0
253,8

2.945,5
329,4

8.396,4
954,1

49.079,6

60.505,3

71.984,8

87.161,3

99.840,1

111.210,9

217.698,4

Обим и структура проје ктованих сре дстава за особе са инвалидитетом према наме ни
У милионима динара
Структура у процентима
2005
2006
2015
2005
2006
2015
БРУТО ДО МAЋИ
ПРОИЗВОД
1.750.000,0 2.142.000,0 6.069.539,4
Фондови ПИО,
социјална и борачкоинвалидска заштита
Образовање
Здравство (укључујући
и набавку помагала)
Персонална
асистенција¹ (буџетска
обавеза)
Запошљавање
Трошкови
прилагођавања
приступа особама са
инвалидитетом јавним
објектима
Програмске активности
Услуге
УКУПНО
Учешће у бруто
домаћем производу, у
процентима
Средства за примену и
коришћење
информационих
технологија и за
креирање база података
ради успостављања
индикатора за
планирање и праћење
УКУПНО

33.599,1
638,7

40.448,8
765,7

118.806,6
4.470,8

68,47
1,30

66,85
1,27

54,58
2,05

13.435,1

16.583,8

59.706,8

27,37

27,40

27,43

8,5
645,5

15,7
773,8

119,9
8.887,1

0,02
1,31

0,03
1,28

0,06
4,08

300,0
348,7
104,0

1.049,0
743,9
124,6

16.356,7
8.396,4
954,1

0,61
0,71
0,21

1,73
1,23
0,21

7,51
3,85
0,44

49.079,6

60.505,3

217.698,4

100

100

100

2,80

2,82

3,59

54.522,4
272.220,8
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Учешће у бруто
домаћем производу, у
процентима

4,49

3. Трошкови имплементације Стратегије
Уку пни тр ошкови импл ементације Стр атегије из носили би око 326.972,9
милио на динар а. Ови тр ошкови обу хватају: (1) р азлику између пр ојектованих
уку пних ср едстава за 2015. годину и оцењених уку пних ср едстава за 2006. годину ,
у износу од 157.193,1 милиона динар а; (2) ку мулатив пр ојектованих ср едстава за
пр имену и кор ишћење инфор мационих технолог ија од стр ане особа са
инвалидитетом и за кр еир ање адекватних база по датак а о особама са
инвалидитетом р ади
у спостављања система
индикатор а за праћење
импл ементације Стр атегије и за израду и пр аћење пр имене националних ак цио них
планова за р еализацију ове стр атегије, за пер иод од 2006. до 2015. године, у
уку пном износу од 169.779,8 мил иона динар а.
Учешће тр ошкова имплементације Стр атегије у пр ирасту бру то домаћег
пр оизвода за пер иод од 2006. до 2015. године, износило би око 7,57%.
10. ЗАВРШНИ ДЕО
Ову стр атегију објавити у „Слу жбеном гласнику Републике Ср бије”.

Бр ој:_________________
У Београду , децембра 2006. године

ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
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