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УВОД 
 

На основу позитивних оцена особа са инвалидитетом  и реакција целокупне 
јавности, уз значајну подршку Града Ниша и Скупштине града Ниша, припремљен је двоброј 
9-10, “Водич кроз права и субвенције намењене особама са инвалидитетом на територији 
града Ниша”. Циљ издавача је да се настави са континуираним информисањем особа са 
инвалидитетом, чиме ће се омогућити лакша доступност информацијама, превасходно о 
њиховим правима и субвенцијама. Поред тога, знатно ће се скратити време и напор у 
остваривању ових циљева, путем директних контаката са надлежним установама и 
службама у Републици Србији, граду Нишу и градским општинама. 

Резолуцијом усвојеном на Главној скупштини Уједињених Нација, у октобру 
1992.године, поводом обележавања завршетка десетгодишњице особа с инвалидитетом 
(1983.–1992.), 3.децембар је проглашен Међународним даном особа с инвалидитетом. 
Након доношења ове резолуције, УН-ова Комисија за људска права, у својој резолуцији 
1993/29, од 5. марта 1993. године, позвала је земље чланице да истичу обележавање 
3.децембра у циљу   постизања пуног и једнаког уживања људских права и укључивања 
особа с инвалидитетом у друштву. 

Основни циљ обележавања Међународног дана особа с инвалидитетом је 
побољшање квалитета живота особа с инвалидитетом,  кроз подстицање међусобне 
сарадње и стварање партнерства међу постојећим удружењима особа с инвалидитетом, 
ради  ублажавања последица социјалне искључености, као и сензибилизација јавности на 
присутност особа с инвалидитетом у заједници и проблеме с којима се свакодневно 
сусрећу,   с нагласком на могућности којима располажу. 

Према стандардним правилима УН-а о изједначавању могућности за особе са 
инвалидитетом, неопходно је подизање нивоа свести друштва, што је задатак на коме 
треба стално радити. Друштвена свест о особама са инвалидитетом још увек је 
недовољно развијена. Постоји потреба за редовним и објективним информисањем од 
стране локалне власти и медија о ресурсима потребним особама са инвалидитетом, у 
циљу побољшања и унапређења њиховог положаја. 

Рехабилитација је процес који има за циљ  да особама са инвалидитетом омогући 
постизање и одржавање њиховог оптималног физичког, интелектуалног, психичког и 
друштвеног функционалног нивоа, чиме  им се пружа реална могућност да промене свој 
живот у правцу већег степена независности. Рехабилитација може да обухвати 
неопходне мере за оспособљавање, обнову функција, надокнаду губитка или недостатка 
неке функције и  функционалног ограничења. Међутим, још увек постоји недовољна 
институционална подршка којом  би се повећао ниво самосталности у свакодневном 
животу (персонална асистенција, служба преводилаца за гестовни језик, недовољно 
прилагођен превоз за особе са инвалидитетом, итд...). Такође,  не постоје информације на 
Брајевом писму, односно литература на доступном формату за слепа лица у школском 
образовању, а посебно на факултетима. Приступачност градских институција, градског 
превоза и града у целини представља велики проблем особама са инвалидитетом, јер 
постоје многобројне архитектонске баријере, које су направљене у претходнм периоду. 
Многе рампе које су постављене испред објеката нису урађене по стандардима, те 
представљају додатни проблем. Поред тога, извођачи радова и даље не поштују Закон о 
планирању и изградњи, као и Правилник о техничким стандардима приступачности, што 
је предуслов за стварање нових баријера. 

 Усвојен је Акциони план одрживог развоја Града Ниша за период 2015-2020.године, 
као плански документ града за реализацију стратешких приоритета и циљева утврђених 



 

 

Ревизијом Стратегије развоја Града Ниша за период 2009 -2020. године у коме се, између 
осталог,  планира реализација Стратешког пројекта “Унапређење приступачности Града 
Ниша ”.  Овим пројектом би се трајно решио проблем уклањања архитектонских баријера 
у граду, на плански и систематичан начин, јер нема инклузије без уклањања баријера сваке 
врсте и укључивања особа са инвалидитетом у све друштвене токове. 

Пројекат Унапређење приступачности Града -  „Први лаки километар“ је пилот 
пројекат који ће се реализовати у централној зони Града Ниша, којим ће се започети на 
конкретном решавању проблема који су настали услед постављених архитектонских 
баријера у Граду, а обухвата превасходно реконструкцију закошених делова пешачких 
стаза на месту прелаза на коловоз, уклањање архитектонских баријера постављањем 
монтажно-демонтажних рампи на улазима установа од јавног значаја, као и постављање 
тактилних поља безбедности. 

Социјална инклузија је веома значајна за друштвени аспект социјализације особа са 
инвалидитетом  и њом би се створили неопходни  услови за потпуно приступачно 
окружење и њихово активно укључивање у свакодневни живот. Социјална инклузија кроз 
едукацију, рехабилитацију, преквалификацију и запошљавање у многоме би побољшала 
положај ових лица. Пружање једнаких могућности грађанима да дођу до нових сазнања из 
области људских права, права мањина, образовања и културе, унапређења положаја особа 
са инвалидитетом на принципима грађанске толеранције, хуманости и узајамности, као и 
промоција мултикулуралности, различитости и заједничког живота, промоције принципа 
једнаких могућности, јесте основни предуслов за њихову социјалну интеграцију. 

Стратегија социјалне заштите најбитнији је сегмент социјалне политике у циљу 
побољшања квалитета живота грађана Ниша, а посебно најугроженијих категорија лица 
и њихове социјалне укључености у друштвени живот локалне заједнице. 
Активним мерама социјалне заштите у оквиру Акционог плана одрживог развоја Града 
Ниша, знатно ће се повећати социјална сигурност грађана стварањем ефикасних 
материјалних трансфера и развијене мреже институција и услуга социјалне заштите, 
подизањем њиховог нивоа квалитета и иновативности. 

Значајном подршком Града Ниша, посебно Градоначелника Града Ниша, Дарка 
Булатовића и члана Градског већа за социјална питања, Тијане Ђорђевић Илић, Савет за 
рад са особама са инвалидитетом на територији Града Ниша у наредном периоду, 
покретањем многобројних иницијатива у локалној заједници и на територији Републике 
Србије, предузеће значајне активности у циљу побољшања и унапређења положаја особа 
са инвалидитетом у целини. 

У двоброју Водича садржане су следеће области: информација о обележавања 
3.децембра Међународног дана особа са инвалидитетом, бонтон у комуникацији са 
особама са инвалидитетом, систем пензионог и инвалидског осигурања, запошљавање и 
радни односи, Законе из области побољшања и унапређења положаја особа са 
инвалидитетом, илустровани примери добре и лоше праксе изградње објеката за 
потребе особа са инвалидитетом, Правилни, Решења о субвенцијама и повластицама 
особа са инвалидитетом, активности на стварању приступачнијег окружења, 
активности Градског већа из области социјалне заштите, активности Градских општина 
из ове области, социо-хуманитарни рад удружења особа са инвалидитетом и удружења 
цивилног сектора и адресар важних институција и установа у граду Нишу и Републици 
Србији. 
                                                                                                   Главни и одговорни уредник 

председник Савета, Јордан Ивановић 
                     



 

 

СВЕЧАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РАД СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (03.12.2018.) 
У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
У сусрет Међународном дану особа са инвалидитетом у Градској кући, 03.децембра 
2018.године одржана је свечана Седница Савета за особе са инвалидитетом Града Ниша.  

 
 

 
 
 
Овој свечаности, којом је председавао Јордан Ивановић, председник Савета за рад са особама 
са инвалидитетом, присуствовао је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић. 
 
Градоначелник је овом приликом захвалио свим особама са инвалидитетом, јер пружају 
немерљив допринос и савете локалној самоуправи како би заједнички проблеми били 
решавани на најбољи могући начин. 
Дарко Булатовић, градоначелник Ниша, нагласио је да су све Нишлије једнаке, односно 
равноправне, те да ће Град излазити и даље у сурет потребама свих Нишлија, укључујући и 
суграђане са инвалидитетом. 
Побољшање социјалног статуса, односно квалитета живота особа са инвалидитетом и 
уклањање архитектонских препрека приоритети су Града Ниша и у наредном периоду, 
наглашеноје на Свечаној седници Савета за рад са особама са инвалидитетом, поводом 
3.Децембра, међународног дана особа са инвалидитетом, 
Јордан Ивановић, председник Савета, истакао је да Град и држава морају даље да раде на 
унапређењу социјалног положаја особа са инвалидитетом.  
„Круцијални проблеми су да обезбедимо бољи социјални статус за особе са инвалидитетом, да 
обезбедимо стриктну примену закона по којем фирме имају обавезу да на 25 запослених, 
запосле и једну особу са инвалидитетом. Друго, важно нам је уклањање архитектонских 
препрека. Ниш жели да буде први град у Србији који ће на најмодернији начин, уз поштовање 
свих стандарда уклонити препреке, прилагодити објекте у центру града, где и особе са 
инвалидитетом обављају највећи број свакодневних обавеза“, рекао је Јордан Ивановић, 



 

 

подсећајући да је финансирање организација особа са инвалидитетом из градског буџета 
порасло са 13,4 на 20 милиона динара, што је увећање одо око 50%. „Наставићемо и са 
финансирањем услуге персоналне асиситенције, а подсећам, НИш је први град у Србији који је 
персоналну асистенцију за особе са инвалидитетом увео као сталну социјалну услугу“. 
Он је најавио да ће грађевински радови по уклањању архитектонских баријера у центру града у 
оквиру пројекта „Један лаки километар“, пројекта вредног 5 милиона динара, почети у априлу 
наредне године, будући да су у току ове припремне радње за конкретну реализацију. 
Олга Пљевачић, члан Савета за рад са особама са инвалидитетом и секретар Удружења за 
оболеле од мултипле склерозе, истакла је да постоји добра комуникација удружења и 
надлежних у Граду, те далокална самоуправа има разумевања за потребе Нишлија са 
инвалидитетом. 
„Важно нам је да се за нас чује свакодневно, а не само на Дан особа са инвалидитеотм. Управо, 
последњих година на градском нивоу имамо уигран тим и разумевање за решавање проблема 
особа са инвалидитетом“, нагласила је Олга Пљевачић, додајући да Град финансира и део 
социјалних принадлежности за особе са инвалидитетом, док држава за делимичну негу и 
помоћ издваја 15.700 динара по кориснику, а 11.000 више за стотпостотни износ овог права. 
Са овим мишљењем сложила се и Нишлијка Драгана Родић, која је основала удружење названо 
њеним именом. 
„транспаретност рада у односу на особе са инвалидитетом је сада евидентна, примећује се 
напредак у односу на раније , добра је веза између удружења и надлежних у Граду“, истакла је 
она. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Устав Републике Србије, као најопштији акт нашег позитивног законодавства, генерално 
забрањује дискриминацију (у ширем тумачењу термина особа са инвалидитетом). 
Грађани су једнаки у правима и дужностима и имају једнаку заштиту пред државним и другим 
органима без обзира на расу, пол, рођење, језик, националну припадност, вероисповест, 
политичко или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање или било које 
лично својство. 
• Свако има право на заштиту здравља 
• Деца, труднице и стара лица имају право на здравствену заштиту из јавних прихода, кад то 
право не остварују по неком другом основу, а друга лица под условима утврђеним законом 
• Свако има право на рад 
• Јамчи се слобода рада, слободан избор занимања и запослења и учешће у управљању. 
Свакоме је, под једнаким условима, доступно радно место и функција 
• Грађанима који су делимично способни за рад зајемчује се оспособљавање за одговарајући 
посао и обезбеђују се услови за њихово запошљавање, у складу са законом 
• Држава обезбеђује социјалну сигурност грађанима који су неспособни за рад, а немају 
средства за издржавање. 
О ИНВАЛИДНОСТИ   ( ОПШТИ ПОЈМОВИ ) 
Велики број особа са инвалидитетом живи у сфери дискриминације, предрасуда, незнања, са 
често незадовољеним елементарним потребама. Инвалидност доноси посебне тешкоће за 
жене, децу, старе, избеглице… У Србији се процењује да има око 800.000 особа са 
инвалидитетом. 

Дефиниције:  
Оштећење- сваки губитак или абнормалност психолошке, физиолошке или анатомске структуре 
или функције. 
Инвалидитет- губитак или ограничење могућности да се учествује у друштву на истом нивоу са 
другима, због социјалних препрека и препрека у животном окружењу. 
Особа са инвалидитетом је особа са својим правима, доведена у ситуацију када је 
онеспособљена за функционисање, услед просторних, економских и социјалних баријера која 
та особа не може савладати на начин као и остали грађани. 
Особе са инвалидитетом се свакодневно суочавају са социјалним и физичким баријерама као 
што су: 
•   предрасуде и ставови према инвалидности; 
•   неприступачност објеката и друге архитектонске баријере; 
•   неприступачност информација и комуникација. 
Ове баријере су често условљене недостатком знања и свести о инвалидности. Особе са 
инвалидитетом могу равноправно учествовати у друштву уколико се уклоне физичке баријере 
и препреке у ставовима. 
ПРЕДРАСУДЕ значи имати… став/мишљење/процену која није базирана на познавању ствари 
или озбиљном промишљању. 
СТЕРЕОТИПИ значе да се… сматра да ће се сви припадници/е одређене групе људи 
понашати/имати исте особине, за које се верује да их имају. 
ПРЕДУБЕЂЕЊА представљају… мишљење које снажно подржава један приступ, једно решење, 
или једну страну у сукобу, без довољне и уравнотежене информације и искуства у вези са 
целокупном ситуацијом или са свим сукобљеним странама. 
ДИСКРИМИНАЦИЈА… значи прављење разлике, позитивне или негативне између људи и 
ствари. Уколико је особа третирана неправедно и на своју штету, само зато што припада 



 

 

одређеној групи људи, то је негативна дискриминација. Кроз порицање одређених права, 
дискриминација резултира неједнакошћу, подређеношћу и/или одузимањем политичких, 
образовних, друштвених, економских и културних права… значи стављање лица или група која 
се налазе у истој или сличној ситуацији у неповољнији положај због њихове инвалидности. 
Све горе наведено се може догодити на нивоу појединца или институције и бити свесно или 
несвесно; позитивно или негативно. 
ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ… су појам којим се означавају политике, принципи и мере које се 
спроводе да би се свим људима омогућила равноправност у свим областима живота. 

Узроци дискриминације 
Незнање је један од најчешћих узрочника предрасуда и дискриминације. Врло често се мисли 
да се све зна о Ромима, Муслиманима, особама са инвалидитетом, док се заправо о њима врло 
мало зна. Увек је лакше дати себи објашњење и интерпретацију одређених понашања или 
обичаја, него уложити труд и заиста сазнати чињенице. 
Моћ је један од значајнијих корена дискриминације и предрасуда. Моћ је она могућност да се 
оствари доминација сопствених циљева, интереса и вредности над другима. Злоупотреба било 
ког облика моћи може довести до неједнаког третмана неких људи, а посебно су томе 
подложне особе за које су везане предрасуде и стереотипи. 
Рањивост/страх произилази из основне људске потребе - потребе за сигурношћу. Страхови су 
један од узрока предрасуда. Препознавање и признавање сопствених страхова је пут ка 
умањењу предрасуда. 
Васпитање као вид свесног или несвесног преношења својих ставова и схватања на децу. Без 
обзира на године, одрастање и зрелост, често су ставови, мишљења и схватања слични или исти 
као ставови породице, школе или другог окружења. Често их никада и не преиспитујемо већ их 
узимамо као нешто што се подразумева. 
Конформизам који приозилази из једне од основних људских потреба - потребе за 
припадањем, односно потребе да нас група прихвати. Зато треба размислити: Која су то 
уобичајена схватања у окружењу? Шта мисле колеге на послу, пријатељи, породица, комшије…? 
Није једноставно мислити другачије од већине људи, и још је теже то и рећи и понашати се у 
складу са тим. 
Облици дискриминације: 
Путем говора 
Неки примери прикривене дискриминације према особама са инвалидитетом путем говора су: 
•   Увредљив говор; 
•   „Медицински говор”; 
•   Болесник, пацијент, случај; 
•   Везани/приковани за колица; 
•   Параплегичари, церебралци; 
•   Особе са посебним потребама. 
Путем понашања 
•   Избегавање/порицање или „далеко било”; 
•   Претерана брига/презаштићеност или „нека, ја ћу то”; 
•   Понижавање или „шта они знају/могу, они су инвалиди”; 
•   Сажаљење/дивљење или „ја бих се убио/ла да сам на твом месту”. 
Директним угрожавањем 
Ово угрожавање права се односи на ускраћивање права на потпун живот, односно на 
угрожавање основних људских права: 
•   Неприступачност/неприлагођеност услова; 
•   Образовање; 



 

 

•   Право на рад и зараду. 
Модели/приступи инвалидности: 
Медицински модел инвалидности - проблем инвалидности види као проблем појединца и 
стога се очекује да је појединац тај који треба да се мења. Особа са инвалидитетом је пацијент, 
где успех лечења зависи да ли се пацијент држао прописане терапије. 
Социјални модел инвалидности - види особу са инвалидитетом као корисника-грађанина. Овај 
модел промовише особу са инвалидитетом као активног субјекта, који има права и 
бенифиције, а не као пасивног објекта сажаљења и милосрђа. 
БОНТОН У КОМУНИКАЦИЈИ СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
1. Препознате ли потребу за пружањем помоћи особи са инвалидитетом, питајте је како јој 
најбоље можете помоћи; 
2. Приликом упознавања не избегавајте руковање са особом која има вештачку или 
ампутирану руку. Рукујте се левом руком или додиром како то најбоље одговара особи са 
инвалидитетом; 
3. Обраћајте се непосредно особи са инвалидитетом, а не родитељу, партнеру, пратиоцу или 
преводиоцу; 
4. Разговарајте нормално, служећи се свакодневним изразима попут: „Видимо се”, 
„Поздрављам Вас”,, „Чујемо се” - без обзира о каквом инвалидитету се ради код особе са којом 
разговарате. Немојте се бојати погрешних речи; 
5. Ако са особом у инвалидским колицима дуже разговарате, покушајте да седнете како би сте 
се гледали у очи; 
6. Усредсредите се на особу која има неки поремећај говора. Ако нисте разумели шта је рекла, 
замолите је да понови. Немојте глумити да разумете; 
7. Говорите полако и директно према особи са оштећењем слуха. Не вичите, не говорите јој у 
уво. Ваши изрази лица и покрети усана помажу јој да вас разуме. Ако ипак нисте сигурни да вас 
је разумела - напишите поруку; 
8. Поздрављајући слепу или слабовиду особу кажите јој своје име. Ако нудите помоћ у ходању, 
понудите јој да се ослони на вашу руку; 
9. Глуво-слепе особе вас могу разумети једино додиром. Ако се надјете у ситуацији да 
комуницирате са таквом особом, успоставите контакт исписивањем великих писаних слова на 
њеном длану; 
10. Лична питања о инвалидитету или његовим узроцима немојте постављати особи са 
инвалидитетом ако с њом нисте блиски; 
11. Будите обазриви и стрпљиви, особама са инвалидитетом може требати више времена да 
нешто учине; 
12. Не хвалите претерано особу са инвалидитетом због обављања нормалних животних радњи; 
13. Чекајући у реду уступите своје место или се заузмите да тешко покретна особа одмах дође 
на ред; 
14. Приликом вожње у средствима јавног превоза понудите своје место особама са 
инвалидитетом. Помозите им при уласку и изласку из аутобуса, трамваја, авиона; 
15. Помагала (штаке, штап, колица) особе са инвалидитетом дирајте само ако сте за то били 
замољени. Не наслањајте се на инвалидска колица, она су део интимног простора саме особе; 
16. Немојте миловати пса водича док „ради”. Питајте власника за дозволу; 
17. Поштујте возаче са инвалидитетом. Када у саобраћају сусретнете возило означено знаком 
особе са инвалидитетом, повећајте размак, смањите брзину вожње и повећајте опрез. Уважите 
њихову спорост у обављању радњи; 
18. Од вас се не очекује да показујете сажаљење према особама са инвалидитетом. Према 
њима се понашајте као према једнакима, јер оне то и јесу. 



 

 

ЈЕЗИК И ТЕРМИНОЛОГИЈА 
Израз “особе са инвалидитетом” означава особе са уродјеном или стеченом физичком, 
сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које услед друштвених или 
других препрека немају могућности или имају ограничене могућности да се укључе у 
активности друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да остварују 
поменуте активности уз употребу техничких помагала или служби подршке (Закон о спречавању 
дискриминације над особама са инвалидитетом). 
Особа са хендикепом: хендикеп се, кроз овај израз, не посматра као једна од карактеристика 
особе, већ као хендикеп или отежавајуће околности које друштво ствара неадекватним 
приступом, системом подршке и прихватањем. Самим тим, друштво хендикепира особе, кроз 
неподржавање и непрактиковање концепта једнаких могућности за све. 
Особа са ометеношћу/тешкоћом/оштећењем/сметњама у развоју. 
Неправилно: Ометена особа. 
У првом случају је акценат на особи, а ометеност је само једна од бројних одредница те особе. У 
другом случају се у први план ставља оштећење као основна каратеристика особе. 
Неправилно: Нормално дете/особа, здраво дете/особа. 
Ако би смо користили термине као што су нормална особа или здрава особа то би значило да су 
наши корисници или ненормални или болесни што није случај. 
НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗБЕГАВАТИ: 
1) ТЕРМИНЕ као што су аутистичари, церебралци, параплегичари, Даун синдром (називање 
особе по дијагнози коју има); 
2) Употребу СКРАЋЕНИЦА: ОСИ, МНРО, ТИЛ, ЛМРО; 
3) ПОГРДНЕ ТЕРМИНЕ: специјалци, слепци, умерењаци, ретарди, богаљи; 
4) Називање одраслих особа са менталним тешкоћама - ДЕЦОМ. 
Језик и терминологија 
Начин изражавања је одлика културе али и тренутних друштвених токова. Језик је временом 
мењан, посебно када је у питању терминологија која се односи на особе са хендикепом. 
ЦРИД не фаворизује употребу речи инвалид јер је њен корен у латинској реци инвалидус, што 
значи нејак, немоћан, не вредан. 
ЦРИД се залаже за примену израза, особа са инвалидитетом или особа са хендикепом. 
У целом се свету међу организацијама особа са хендикепом употребљава енглеска реч  
DISABILITY, али она у нашем језику нема одговарајући превод. 
Ипак важно  је знати следеће: 
1. Који год израз се комбинује уз реч особа са... (хендикепом, инвалидитетом, неком 
дијагнозом и сл.) ЈЕ ДОБАР ИЗРАЗ! Дакле ОСОБА+ СА... = ОК 
2. Израз хендикепирана или инвалидна особа означава да је комплетна особа 
нефункционална. Тако је хендикепирана (инвалидна) организација нека организација која не 
ради добро, за разлику од организације особа са хендикепом или инвалидитетом - која указује 
ко су њени чланови и чиме се бави. 
3. Не ословљавати људе по дијагнози. Параплегичари, церебралци, особе са параплегијом, 
оштећењем слуха, вида и сл... 
4. Не описивати особе са хендикепом као особе са посебним потребама, јер сви имају своје 
посебне потребе (да ли је и пушење, исхрана нпр. без меса   ипак посебна потреба?), али је 
начин задовољавања тих потреба различит. Сви имају потребу за кретањем, само што ће се 
неко кретати брже или спорије, а други коришћењем инвалидских колица, неко бициклом... 
5. Свако када затреба може и треба да користи медицинске услуге, а не само особе које имају 
хендикеп (понекад ове особе и мање него они који немају хендикеп?!), зато је апсурд да се 
користе изрази и поређења, "Здрави - и оболели". 



 

 

6. Важно је да се увек употребљава активан облик "КОРИСНИК/ЦА КОЛИЦА" а не "ВЕЗАН ЗА 
КОЛИЦА или У КОЛИЦИМА" 
7. Увек са поштовањем друштва према особама са хендикепом, али и поштовање особа са 
хендикепом према друштву, јер... никоме ништа "не припада", свако, и особа која има 
хендикеп и она која га нема, треба да се избори за свој положај у друштву. 

 
ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА 
Здравствена заштита и систем здравства уређени су Законом о здравственој заштити, 
који предвиђа да се ради обезбеђења права грађана на здравствену заштиту оснивају 
здравствене установе, као и да су примарном здравственом заштитом обухваћене 
следеће категорије:  
•деца до навршене 15 године, односно 25 - уколико су на редовном школовању  
•жене у вези са планирањем породице, трудноћом, порођајем и материнством  
•лица старија од 65 година живота, хендикепиране особе и лица са инвалидитетом. 
Здравствена заштита обухвата: 
 • медицинске мере и поступке за унапређивање здравственог стања, односно спречавање, 
сузбијање и рано откривање болести и других поремећаја здравља  
• лекарске прегледе и друге врсте медицинске помоћи у циљу утврђивања, праћења и 
проверавања здравственог стања  
• лечење оболелих и повређених и друге врсте медицинске помоћи  
• превенцију и лечење болести уста и зуба  
• медицинску рехабилитацију у амбулантно-поликлиничким и стационарним условима  
• протезе, ортопедска и друга помагала; помоћне и санитарне справе, стомато-протетску помоћ 
и стоматолошке материјале.  
Здравственом заштитом се не сматрају:  
• медицинска испитивања ради утврђивања здравственог стања, телесног оштећења и 
инвалидности у поступцима код других органа и организација, осим испитивања по упуту 
лекара, односно лекарске комисије  
• здравствени прегледи ради уписа у средње и више школе, факултете и на курсеве, добијања 
уверења за возачке дозволе, за судске и друге спорове и у другим случајевима када се преглед 
не обавља у циљу здравствене заштите  
• прегледи запослених упућених на рад у иностранство од стране организација, као и мере 
превентивне здравствене заштите за приватна путовања у иностранство и здравствени прегледи 
за та путовања. Корисник може остварити основну здравствену заштиту у Дому здравља на 
територији општине на којој има боравиште, односно пребивалиште. Корисник може остварити 
специјалистичко-поликлиничку здравствену заштиту у стационарним и специјализованим 
здравственим установама (болнице, стационар, клиника...) са упутом изабраног лекара 
одговарајуће области здравствене заштите. Корисник може остварити болничко лечење у 
одговарајућој стационираној здравственој установи (болница) са упутом изабраног лекара 
одговарајуће области здравствене заштите. Корисник може остварити здравствену заштиту у 
стационарним здравственим установама за специјализовану рехабилитацију на основу 
предлога изабраног лекара и мишљења специјалисте одговарајуће специјалности. 
Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад  
Ово право имају осигураници запослени као:  
• запослени као обавезно осигурана лица  
• власници, односно оснивачи радње, који истовремено у њима обављају одређене послове и 
лица која обављају самосталну делатност као обавезно осигурана лица  



 

 

• свештеници и верски службеници као обавезно осигурана лица.  
Накнада зараде припада осигураницима ако су:  
• услед болести или повреде привремено неспособни за рад  
• спречени да раде због медицинског испитивања  
• изоловани као клицоноше или због појаве заразе у њиховој околини  
• одређени да негују оболелог члана уже породице  
• спречени да раде због добровољног давања ткива и органа  
• одређени за пратиоца болесника упућеног на лечење или лекарски преглед у друго место, 
односно док бораве као пратилац у стационару  
• спречени да раде због одржавања трудноће.  
Осигуранику не припада накнада зараде:  
• ако је намерно проузроковао неспособност за рад  
• ако је неспособност за рад проузроковао акутним пијанством  
• ако је намерно спречавао оздрављење, односно оспособљавање за рад  
• ако се за време привремене спречености за рад бави привредном или другом активношћу 
којом остварује приход  
• ако се без оправданог разлога не подвргне лечењу, осим ако за лечење није потребан 
пристанак  
• ако се без оправданог разлога не јави лекару за оцену способности или се не одазове на 
лекарски, односно комисијски преглед  
• лицима на издржавању казне затвора и лицима према којима се спроводи мера безбедности 
обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи и обавезног лечења 
алкохоличара и наркомана у здравственој установи. 
Право на накнаду трошкова превоза  
Право на накнаду трошкова превоза обезбеђује се обавезно осигураним лицима и члановима 
њихових породица, као и пратиоцу у случају потребе. Накнада трошкова превоза припада:  
• осигураном лицу када је од изабраног лекара, здравствене установе или надлежне лекарске 
комисије упућен или позван у друго место у вези са остваривањем здравствене заштите или 
ради оцене привремене спречености за рад  
• осигураном лицу, ако здравствену заштиту остварује у другом месту које је удаљено најмање 
30 км од његовог места становања  
• осигураном лицу, упућеном на хемодијализу, односно детету осигуранику упућеном на 
логопедске вежбе или вежбе код очног лекара – у износу превоза у истом или другом месту 
независно од удаљености. 
Право на накнаду погребних трошкова  
Накнада погребних трошкова, у случају смрти осигураника и чланова његове породице, 
припада лицу које изврши сахрану .  
Коришћење осталих видова здравствене заштите  
• Хитна медицинска помоћ – пружа се у свакој здравственој установи као и ван здравствене 
установе са или без упута изабраног лекара и у случају кад осигураник није у могућности да 
поднесе доказ о својству осигураника.  
• Кућно лечење – остварује се у случајевима када оболели или повређени због стања у коме се 
налази не може да користи амбулантне услуге (непокретан, ограничено покретан, фебрилан и 
др.), а смештај у болницу није неопходан.  
Осигуранику се обезбеђују протезе, ортопедска и друга помагала, помоћне и санитарне справе, 
стомато-протетска помоћ и стоматолошки материјал, на терет средстава обавезног осигурања у 
складу са прописаним условима и начином код организације са којом Завод за здравствено 
осигурање има уговор о изради и испоруци ових средстава. Изузетно, осигураник може, уз 



 

 

предходно одобрење филијале Завода за здравствено осигурање, да набави протетичко или 
ортотичко средство код других радних организација, с тим што филијала Завода за здравствено 
осигурање не сноси трошкове транспорта. Уколико осигураник набави протетичко или 
ортотичко средство код других радних организација, филијала Завода за здравствено 
осигурање признаје трошкове набавке ортотичких или протетичких средстава у висини 
утврђеној за подручје матичне филијале.  
Правилник о индикацијама за ортотичка и протетичка средства утврђује индикације за 
протетичка и ортотичка помагала, санитарне справе, очна, слушна и друга помагала, стандарде 
за материјале од којих се израђују ова помагала, рокови трајања ових помагала, рокови за 
израду помагала, услови за израду помагала пре истека утврђених рокова... Помагала утврђена 
овим правилником обезбеђују се осигураним лицима Републилког завода за здравствено 
осигурање на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Правилник о одређивању 
ортотичких, протетичких и медицинских средстава – производа који се хируршки уграђују у 
организам, на које се не плаћа порез на промет производа и допуном овог акта Правилником о 
утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи пореза на додату 
вредност прописано је на набавку којих помагала се не плаћа порез на промет. Одлука о 
учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите прописује видове и износе учешћа 
у трошковима здравствене заштите, ослобађање од плаћања учешћа, као и место и начин 
наплате.  
Прописано је да се учешћа ослобађају следећа осигурана лица:  
• деца и школска деца до 18 година старости  
• жена у току трудноће и порођаја и 6 месеци после порођаја  
• ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата којим је то својство утврђено по републичким 
прописима  
• војни инвалиди којим је то својство утврђено по савезним прописима и са њима изједначена 
лица, само за лекове  
• слепа лица и трајно непокретна лица (оболели од квадриплегије, параплегије, хемиплегије), 
као и лица која остварују накнаду за туђу негу и помоћ.  
Осигурана лица оболела од церебралне парализе, мултипле склерозе, прогресивних 
мишићних болести, епилепсије и психоза ослобађају се учешћа у трошковима здравствене 
заштите које се остварује на основу здравствене књижице и потврде надлежног органа, у 
зависности од тога које се право жели остварити.  
Учешће се плаћа за: 
• лек са Листе лекова  
• здравствене услуге  
• употребљена медицинска средства односно материјал у дијагностици, лечењу и 
рехабилитацији  
• за израду односно набавку протетичког и ортотичког помагала и средства  
• друге видове здравствене заштите Област здравствене заштите и здравственог осигурања 
регулисана је следећим законским и подзаконским актима: Закон о здравственом осигурању 
(«Сл. гл. РС», број 84/2004) Закон о здравственој заштити («Сл.гл. РС», број 18/2002) Правилник 
о условима и нафину остваривања права из здравственог осигурања («Сл.гл. РС», број, 43/2004) 
Уредба о обиму и садржају здравствене заштите становништва («Сл.гл. РС», број 43/93) Одлука 
о учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите («Сл.гл.РС», број 83/2004) Закон 
о доприносима за обавезно социјално осигурање («Сл.гл.РС», број 84/2004). 
НАПОМЕНА: За додатне информације – Нови Закон о здравственој заштити, ("Сл. гласник РС", 
93/2014). 



 

 

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИМ ПОМАГАЛИМА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ 
СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
"Службени гласник РС", бр. 52 од 22. маја 2012, 62 од 26. јуна 2012 - исправка, 73 од 
27. јула 2012 - исправка, 1 од 4. јануара 2013, 7 од 23. јануара 2013 - исправка, 112 од 16. 
октобра 2014, 114 од 23. октобра 2014 - исправка, 18 од 13. фебруара 2015.  (Изводи) 
Извор: Сектор за заштиту особа са инвалидитетом - Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике. 
Члан 1  
Овим правилником уређују се врсте медицинско-техничких помагала (у даљем тексту: 
помагала), индикације за прописивање помагала која осигураним лицима обезбеђује 
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) из средстава 
обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, 
рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и 
поступак остваривања права осигураних лица на помагала.  
Овим правилником уређују се и обрасци на основу којих осигурана лица остварују права на 
помагала.  
ВРСТЕ ПОМАГАЛА  
Члан 2  
Помагала утврђена овим правилником, која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд 
(са или без партиципације), јесу:  
1. протетичка средства (протезе);  
2. ортотичка средства (ортозе);  
3. посебне врсте помагала и санитарне справе;  
4. очна помагала;  
5. слушна помагала;  
6. помагала за омогућавање гласа и говора;  
7. стоматолошке надокнаде.  
ИНДИКАЦИЈЕ И СТАНДАРД  
Члан 3 
Индикације за прописивање помагала чине: медицинска дијагноза утврђена у складу са 
Међународном класификацијом болести – Десета ревизија (у даљем тексту: МКБ 10), узраст или 
антропометријске мере (телесна тежина; телесна висина) осигураног лица; број помагала која 
се прописују за одређене врсте помагала; стамбено-комунални и други услови који су од 
значаја за коришћење и правилну примену појединих помагала (стамбени простор, струја, вода, 
хигијенски ниво, ниво менталне очуваности, навика пушења и сл). 
Стандарде квалитета помагала чине: начин израде помагала – серијски произведена помагала, 
индивидуална израда помагала по мери*, врсте материјала од којих се израђују помагала у 
целини или делови помагала; број помагала; сервисирање помагала или дела помагала у 
периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања и други параметри, који гарантују 
функционалност помагала. 
За помагала из члана 2. овог правилника Републички фонд здравства, одређује највиши 
износ накнаде **.* 
 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛА 
Члан 4 
Осигурано лице остварује право на помагала која су утврђена Листом помагала, на основу 
медицинске индикације утврђене за свако поједино помагало у складу са овим правилником, и 
одговарајуће медицинске документације којом се доказују те индикације.* 



 

 

Осигурано лице има право на помагала које прописује изабрани лекар, односно лекар 
одговарајуће специјалности на основу прегледа, утврђеног здравственог стања и медицинских 
индикација и др., у складу са одредбама овог правилника.* 
Када је за прописивање помагала потребно мишљење лекара одговарајуће специјалности, 
односно мишљење три лекара одговарајућих специјалности, такво мишљење не може бити 
старије од 12 месеци.* 
Члан 5 
Осигурано лице остварује право на помагала из члана 2. овог правилника, на основу обрасца за 
прописивање, одржавање и ремонт помагала – „Образац ОПП” који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац ОПП).* 
Образац из става 1. овог члана важи 90 дана од дана издавања од стране лекара одговарајуће 
специјалности, односно изабраног лекара.* 
Изузетно од става 1. овог члана, осигурано лице остварује право на одређена помагала на 
основу лекарског рецепта „Образац ЛР-1” (у даљем тексту: лекарски рецепт) који је прописан 
правилником којим се уређује начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог 
осигурања.* 
Образац лекарског рецепта за прописивање помагала из става 3. овог члана, важи 30 дана од 
дана издавања од стране изабраног лекара.* 
Члан 6  
За одређене врсте помагала које су прописане у Листи помагала из члана 2. став 3. овог 
правилника, лекарска комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене 
установе у којој осигурано лице има изабраног лекара даје оцену о оправданости прописивања 
помагала.  
Оцена лекарске комисије из става 1. овог члана која је позитивна садржи и обавештење за 
осигурано лице, да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала, поново јави лекару 
специјалисти који је прописао помагало ради провере функционалности испорученог помагала, 
у случајевима утврђеним овим правилником.  
За одређене врсте помагала прописане у Листи помагала за осигурана лица код којих је 
здравствено стање такво да се не може очекивати било каква промена здравственог стања - 
трајна стања (урођени недостатак екстремитета, урођени деформитети, стање после ампутације 
екстремитета, квадриплегија, параплегија, церебрална парализа и сл), помагала се први пут 
прописују на начин прописан овим правилником, а сваки наредни пут прописивање се врши без 
оцене лекарске комисије, ако је Правилником оцена лекарске комисије прописана као услов за 
одобравање помагала.  
Право на помагало из става 1. овог члана утврђује филијала Републичког фонда која је утврдила 
својство осигураног лица (у даљем тексту: матична филијала) оверавањем обрасца, осим за 
поједина помагала за која није предвиђена овера филијале.  
Ако осигурано лице има изабраног лекара ван подручја матичне филијале, лекарска комисија из 
става 1. овог члана, дужна је да о својој оцени одмах обавести матичну филијалу.  
Право на помагало утврђено овим правилником, за које није прописан поступак давања оцене 
лекарске комисије о оправданости прописивања помагала у смислу става 1. овог члана, 
осигураном лицу утврђује матична филијала оверавањем обрасца. 
ПОМАГАЛА УТВРЂЕНА ОВИМ ПРАВИЛНИКОМ КОЈА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД - Протетичка средства (протезе)  
Члан 23  
Осигурано лице коме недостаје део или цела рука или нога, има право на протезу (леву или 
десну) за недостајући екстремитет (горњи или доњи), односно његов део.  
 



 

 

Осигурано лице има право на поправку и ремонт протезе и замену делова протезе, под 
условима утврђеним овим правилником.  
Протезе за горње екстремитете су:  
Члан 24  
1. естетска протеза шаке;  
2. подлакатна (трансрадијална) естетска протеза;  
3. подлакатне (трансрадијалне) механичке протезе са уграђеном шаком;  
4. надлакатна (трансхумерална) естетска протеза;  
5. надлакатне (трансхумералне) механичке протезе;  
6. естетска протеза после дезартикулације рамена.  
Протезе за доње екстремитете су:  
Члан 25  
1. протеза за стопало;  
2. потколене (транстибијалне) протезе;  
3. протеза после дезартикулације колена;  
4. натколена (трансфеморална) протеза;  
5. протеза после дезартикулације кука.  
Мере за израду прве протезе 
Члан 26 
Мере за израду прве протезе осигураном лицу узима протетичар – ортотичар најраније 5 до 8 
недеља по стабилизацији мера обима ампутационог патрљка у току амбулантне или болничке 
рехабилитације. 
При изради прве протезе за доње екстремитете, осигураном лицу се ставља привремено 
лежиште са дефинитивним скелетом. 
Осигураном лицу се, по структурној стабилизацији обима мера патрљка, а најраније по истеку 
шест месеци, израђује трајно лежиште протезе на скелету из става 2. овог члана. 
Инвалидска колица  
Члан 39  
Осигурано лице старије од три године живота које не може да хода због оштећења 
локомоторног система, има право на инвалидска колица (са или без додатака).  
Члан 40 
Инвалидска колица јесу:  
1. инвалидска колица на ручни погон;  
2. дечија инвалидска колица;  
3. електромоторна инвалидска колица.  
Врсте инвалидских колица прописују се зависно од степена онеспособљености и функционалног 
статуса осигураног лица (антропометријске мере, врста и тежина оштећења).  
Осигурано лице има право на одржавање и ремонт инвалидских колица под условима 
прописаним овим правилником.  
Сервисирање се врши једном годишње, а први пут обавезно у гарантном року.  
Члан 41 
Осигурано лице има право само на једна инвалидска колица. Осигурано лице, уз инвалидска 
колица има право на текстилни јастук за седиште.  
Осигурано лице са параплегијом, тетраплегијом, церебралном парализом односно тешким 
обликом мишићне дистрофије има право на антидекубитус јастук за инвалидска колица. 
Члан 42 
Осигурано лице које већи део времена проводи у кревету због здравственог стања, има право 
на тоалетна колица, без обзира да ли има право на инвалидска колица.  



 

 

Помоћна помагала за олакшавање кретања. 
Члан 43 
Осигурано лице са оштећењем локомоторног система има право на помоћна помагала за 
олакшавање кретања.  
Члан 44  
Помоћна помагала за олакшавање кретања јесу:  
1. дрвене подпазушне штаке на подешавање (једна или пар);  
2. метални штап за ходање, са три или четири тачке ослонца;  
3. метални ортопедски штап са кривином;  
4. металне подлакатне штаке.  
Члан 45  
Изузетно од члана 41. овог правилника, осигурано лице које због оштећења локомоторног 
система и придружених обољења не може да се креће уз помоћ штапа или штака, има право на 
одговарајући сталак за ходање (ходалицу).  
Члан 46  
Слепо осигурано лице које је делимично парализовано има право на метални ортопедски штап 
са кривином.  
Остала помоћна помагала  
Члан 47  
Остала помоћна помагала јесу:  
1. болнички кревет са трапезом;  
2. собна дизалица;  
3. антидекубитус душек;  
4. појасеви.  
Члан 52а  
Осигурано лице оболело од шећерне болести (D. Mellitus), које се лечи инсулином у облику 
бочица, зависно од броја дневних доза према количинама утврђеним на месечном нивоу, има 
право на комплет пластичних шприцева и игала за инсулин.* 
Осигурано лице оболело од шећерне болести (D. Mellitus), које се лечи инсулином прописаним 
у облику карпула, има право на пен шприц.* 
Осигурано лице оболело од шећерне болести (D. Mellitus) узраста до 26 година живота и 
трудница (без обзира на године живота), који користе инсулин прописан у облику карпула за 
пен шприц или карпула са дозером, имају право на одређени број одговарајућих игала за пен 
шприц, према броју прописаних дневних доза. Осигурана лица на интензивираној терапији (4 
или више дневних доза) која користе инсулин прописан у облику карпула за пен шприц или 
карпула са дозером, имају право на одговарајуће игле за пен шприц у количини од 30 комада 
месечно. Остала осигурана лица која користе инсулин прописан у облику карпула за пен шприц 
или карпула са дозером са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, имају право на одговарајуће игле за пен шприц у количини 30 комада 
месечно, независно од броја прописаних дневних доза инсулина.* 
Осигурано лице узраста до 26 година живота оболело од D. Mellitus на интензивираној 
конвенционалној инсулинској терапији (више од две дневне дозе), са нестабилном инсулин 
зависном шећерном болешћу, има право на урин тест траке за окуларно очитавање шећера и 
ацетона у урину, уколико је оспособљено за спровођење самоконтроле и лечења шећерне 
болести.* 
Осигурано лице оболело од шећерне болести (D. Mellitus) које се лечи инсулином или 
инсулинском пумпом, узраста до 26 година живота и трудница (без обзира на године живота) и 
независно од броја дневних доза, као и осигурано лице старије од 26 година живота које је на 



 

 

интензивираној конвенционалној терапији (четири и више доза инсулина дневно) или терапији 
инсулинском пумпом, има право на апарат за самоконтролу шећера у крви.* 
Осигурано лице из става 5. овог члана које поседује апарат за самоконтролу шећера у крви има 
право на одређени број одговарајућих тест трака за одобрен апарат (са или без ланцета). 
Осигурано лице које има право на одговарајући број ланцета а поседује аутоматску ланцету 
(ланцетар), уместо ланцета има право на одређени број уметака за аутоматску ланцету 
(ланцетар).* 
Очна помагала  
Очна помагала 
Члан 55  
1. наочаре (рам и стакла за корекцију);  
2. телескопске наочаре (наочаре са специјалним системом сочива);  
3. лупа (стакло за повећање);  
4. контактна сочива;  
5. очне протезе;  
6. тифлотехничка помагала и то:  
- Брајева писаћа машина;  
- репродуктор;  
- Брајев сат за слепе (ручни или џепни);  
- наочари са тамним стаклима;  
- бели штап за слепе;  
- ултразвучни штап за слепе;  
- говорни софтвер за српски језик.  
Слушна помагала  
Члан 59  
Осигурано лице које има обострани трајни губитак слуха преко 40 децибела (у даљем тексту: 
ДБ), односно 65 ДБ у најмање две испитиване фреквенције говорног подручја (1000 - 4000 херца 
(у даљем тексту: Хз), има право на одговарајући слушни апарат (амплификатор), ако се њиме 
постиже задовољавајући ниво говорне комуникације и слушне рехабилитације.  
Помагала за омогућивање гласа и говора  
Члан 64  
Осигурано лице код кога постоји трајни губитак способности гласа и моћи говора због 
ларингектомије, под условом да учењем езофагеалног говора не постоји могућност да се 
оспособи за споразумевање и да је тестирањем утврђено да се коришћењем апарата за 
омогућавање говора - електроларингса, може оспособити за споразумевање са околином, има 
право на апарат - електроларингс са две батерије и пуњачем за батерије. 
Самостални члан Правилника о изменама и допунама 
Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања("Сл. гласник РС", бр. 112/2014 и 114/2014 - испр.) 
НАПОМЕНА: Извод -  листе помагала, од стр.35 до стр.147. 
Помагала која се прописују на обрасцу за прописивање, одржавање и ремонт помагала  
НАПОМЕНА: Извод - листе помагала, од стр.148 до стр.156. 
 
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ПРОДУЖЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СТАЦИОНАРИМА 
ЗДРАСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  
Републички завод за здравствено осигурање донео је Правилник о обезбеђивању продужене 
рехабилитације за осигурана особе ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене 
функције тела на терет средстава обавезног здравственог осигурања у трајању од 21 дан. Право 



 

 

имају сви наши чланови са дијагнозом. Потребна документација: а) Упутница за стационарно 
лечење, б) Медицинска документација, ц) Решење за туђу негу и помо, д) Фотокопија 
здравствене књижице. 
Поступак за остваривање права:  
Упутница изабраног лекара из Д.З. за неуролога и физијатра са упутницом изабраног лекара 
заказује се преглед. Изабрани  лекар у Предлогу за продужену рехабилитацију треба да наведе 
назив установе и напише Упут за стационарно лечење.  
Уколико специјалисти образложе да је особи са инвалидитетом неопходан пратилац, потребан 
је и упут за стационарно лечење на име пратиоца (на пратиоца имају право деца испод 15 
година и особе са тежим телесним оштећењем) потребно документовати додатно.  
Документација се предаје на шалтер Фонда здравства (у Београду у Немањиној 30.)  
Комисија Фонда, на основу прегледа осигуране особе и увида у приложену медицинску 
документацију, доноси одлуку о здравственој установи и дужини трајања рехабилитације, о 
потреби за пратиоцем (у путу или смештају), врсти превоза и року у коме се продужена 
рехабилитација мора спровести.  
Коначну оцену комисије о одобрењу продужене рехабилитације са утврђеном висином учешћа 
доставља осигуранику на кућну адресу као и здравственој установи.  
Здравствена установа је дужна да у року од 1 месец, а максимално 3 месеца започне третман.  
За остваривање права прописаних у систему здравствене заштите и здравственог осигурања 
потребно је да се заинтересована лица обрате здравственој установи - Дому здравља на 
територији на којој имају пребивалиште односно боравиште. Надлежни органи у овим 
установама упутиће заинтересована лица како, на који начин и под којим условима могу 
остварити права из домена здравствене заштите и здравственог осигурања. 
НАПОМЕНА: Овај Правилник – Сл.гласник РС бр. 48/2012 биће у потпуности објављен у 
бројевима 5/2015. 
 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ 
У најширем смислу речи, социјална заштита обухвата системе социјалне сигурности и 
социјалне заштите. Област социјалне заштите и социјалне сигурности регулисана је Законом о 
социјалној заштити и социјалној сигурности грађана. Делатност социјалне заштите 
подразумева организоване мере и активности на стварању услова за остваривање заштитне 
функције породице, услова за самосталан живот и рад лица која се налазе у стању социјалне 
потребе, или за њихово активирање у складу са способностима, обезбеђивање средстава за 
живот материјално необезбеђеним за рад неспособним грађанима и другим грађанима који су 
у стању социјалне потребе, као и обезбеђивање других облика социјалне заштите. Социјална 
заштита је организована друштвена делатност која има за циљ пружање помоћи грађанима и 
њиховим породицама када дођу у стање социјалне потребе. 
Стање социјалне потребе је стање у којем је грађанину или породици неопходна друштвена 
помоћ у циљу савладавања социјалних и животних тешкоћа.  
Социјална сигурност се обезбеђује грађанима који су неспособни за рад, а немају средства за 
издржавање и грађанима и породици који својим радом или на други начин не могу да 
обезбеде довољна средства за задовољавање основних животних потреба.  
ПРАВА по основу Закона о социјалној заштити : Ради обезбеђивања права утврђених Законом о 
социјалној заштити и социјалној сигурности, оснивају се установе социјалне заштите. Установа 
социјалне заштите у Нишу је: Центар за социјални рад ,,СВЕТИ САВА,, НИШ, Контакт и адреса: 
ул.Светозара Марковића 41, Интегрисани сервис услуга: Градска општина Панталеј, Градска 
општина Палилула, Градска општина Црвени Крст, Градска општина Медијана. Центри за 
социјални рад пружају низ услуга социјалне заштите. Свака општина, односно град, има по 



 

 

један центар. Ако је град подељен на градске општине, као Ниш, онда градски центар за 
социјални рад има своје испоставе по општинама. У обичном говору се те испоставе најчешће 
називају само „Центар за социјални рад“, уз додатак назива градске општине. Ако вам неко 
каже да се обратите „органу старатељства“, такође се мисли на Центар за социјални рад, јер је 
то назив под којим се ова институција често помиње у разним прописима. Коме да упутите 
жалбу на рад или одлуку Центра за социјални рад? Права адреса за жалбе на Центар за 
социјални рад зависи прво од тога да ли се жалите на рад запослених у центру или на званичну 
одлуку Центра о твом захтеву за помоћ. На нестручан или несавестан рад службеника центра 
треба да се жалите Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства рада и 
социјалне политике. Уколико сте незадовољни одлуком о вашем праву на неки облик социјалне 
заштите, онда треба да се жалите оном нивоу власти који финансира тај конкретни облик 
заштите. Ако је реч о помоћи која се финансира из државног буџета, жалбе се упућују 
поменутом сектору Министарства рада и социјалне политике. На одлуке о облицима социјалне 
помоћи које финансира град или општина треба да се жалите институцијама локалних власти. 
За одлучивање о жалбама из ове области у граду Нишу најчешће  су надлежна градска - 
односно општинска већа. 
Како послати жалбу?  
Жалбе се могу упутити телефоном или писменим путем на адресу одговарајуће институције. 
Ако шаљете е-мејлом – обавезно назначите ком сектору је намењена жалба.  
• Установе за смештај корисника  
Установе за смештај корисника оснива Влада Републике Србије, а Министарство надлежно за 
послове социјалне политике утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности у 
установама за смештај корисника.  
• Установе за дневни боравак и помоћ у кући  
Установе за дневни боравак и помоћ у кући оснива општина, ради утврђивања права на дневни 
боравак и помоћ у кући, утврђених Законом о социјалној заштити и социјалној сигурности 
грађана.  
• Заводи за социјалну заштиту  
Заводи за социјалну заштиту оснивају се ради праћења унапређивања социјалне заштите, 
подстицања развоја и обављања истраживачких и стручних послова у области социјалне 
заштите. Заводе Оснива Влада Републике Србије. За остваривање права прописаних у систему 
социјалне заштите потребно је да се заинтересована лица обрате Центру за социјални рад на 
територији на којој имају пребивалиште. Појединци своје захтеве за помоћ и заштиту подносе у 
месту сталног боравка. Захтев за остваривање права подносе уживалац права или његов 
законски заступник надлежном Центру за социјални рад. У центру за социјални рад се могу 
добити све потребне информације о неопходној документацији, о самом поступку као и о свим 
другим облицима и могућностима решавања новонасталих проблема и сметњи. Одређене 
поступке води центар за социјални рад по службеној дужности. Захтев за покретање поступка 
може да поднесе брачни друг или лица која живе у заједничком домаћинству, али и органи и 
организације које по својим надлежностима утврде угроженост деце, младих или особа које 
немају радну способност. У смислу поступка, појединац остварује права по одредбама Закона о 
општем управном поступку, уколико спорна питања нису другачије уређена појединим 
нормативима. О жалбама одлучује Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
када се ради о остваривању права која обезбеђује Република Србија, с тим што је део 
надлежности поверен Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну политику, односно 
Градском секретаријату за социјалну и дечију заштиту града који одлучују по жалбама грађана. 
О жалбама везаним за остваривање права која обезбеђује општина односно град, одлучује 
надлежни орган локалне самоуправе. 



 

 

Права која обезбеђује Република:  
• Материјално обезбеђење  
• Право на додатак за помоћ и негу другог лица  
• Право на помоћ за оспособљавање за рад  
• Смештај у установу социјалне заштите  
• Смештај у другу породицу 
Право на материјално обезбеђење може остварити појединац односно породица која нема 
приходе или има мањи приход од нивоа социјалне сигурности под условом да средства за 
егзистенцију не могу обезбедити по основу рада, имовине или од сродника који су у обавези да 
их издржавају. У поступку остваривања права подносилац захтева је у обавези да поднесе 
доказе везане за радни статус (запослен, неспособан за рад, незапослен), као и имовину сваког 
члана породице. У смислу закона неспособнима за рад сматрају се:  
• жена старија од 60 година и мушкарац старији од 65 година;  
• дете до навршене петнаесте године живота, а ако је на редовном школовању у средњој школи 
до краја рока прописаног за то школовање;  
• лице потпуно неспособно за рад, према прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 
Ниво социјалне сигурности утврђен је законом у јединственом износу за целу територију 
републике, а према броју чланова породице. Законом је утврђен ниво социјалне сигурности. 
Ниво социјалне сигурности усклађује се сваког месеца са индексом раста трошкова живота. 
Породице које немају никакав приход остварују право на материјално обезбеђење у висини 
нивоа социјалне сигурности а према броју чланова породице. Породице које имају приходе, 
остварују право на материјално обезбеђење у висини разлике између нивоа социјалне 
сигурности и сопствених прихода.  
Појединцу односно породици у којој је већина чланова неспособна за рад, дужина коришћења 
права на материјално обезбеђење није ограничена, али се услови за коришћење права 
преиспитују на годишњем нивоу. Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој 
је већина чланова способна за рад, дужина коришћења права је ограничена, односно то право 
може користити највише 9 месеци у години.  
Право на додатак за помоћ и негу другог лица Члан 92. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне заштите грађана “Службени гласник РС”, бр.24/2011 
Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног 
оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и 
нега другог лица, да би задовољило своје основне животне потребе.  
Право на додатак за помоћ и  негу другог лица остварује лице из става 1.овог члана, ако то 
право не може да оствари по другом правном основу. Изузетно од става 2.овог члана, корисник 
новчане накнаде за помоћ и негу другог лица који је то право остварио као инвалидно дете за 
пензијско и инвалидско осигурање по прописима ПИО, који су били на снази до 01.јуна 
1992.године, остварује право на додатак за помоћ и негу другог лица у висини разлике између 
додатка за помоћ и негу другог лица утврђеног у складу са овим законом и износа остварене 
новчане накнаде за помоћ и негу другог лица. Потреба за помоћи и негом другог лица постоји 
код лица из става 1.овог члана коме је услед телесног оштећења, оштећења чула вида које 
узрокује губитак осећаја светлости са тачном пројекцијом или се вид постиже са корекцијом 
0.05, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега 
другог лица ради задовољења основних животних потреба и које не може да устане из кревета, 
да се креће унутар стана без употребе помагала, да се храни, свлачи, облачи или одржава 
основну личну хигијену без помоћи другог лица. 
Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица Има лице за које је, на основу прописа 
ПИО утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном основу или да има органски трајни 



 

 

поремећај неуролошког и психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво 
оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа. 
Лице из члана 92 став 3. овог закона и лице које је по прописима о пензијском и инвалидсдком 
осигурању остварило право на новчану налнаду за помоћ и негу другог лица и испу њава услове 
из става 1.овог члана, може остварити право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица у 
висини разлике између износа увећаног додатка за помоћ и негу другог лица утврђеног у 
складу са овим законом И износа новчане накнаде за помоћ и негу другог лица по прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању. Месечни износ увећаног додатка за ово право износи 
20.500,00 динара. Износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се са индексом 
потрошачких цена у претходних 6 месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 
1.априла и 1.октобра. 
Номиналан износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, заокружен у динарима, 
утврђује министер надлежан за послове социјалне заштите.  
Један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује 
своје дете  које је остварило ово право у смислу става 1 и 2.овог члана, има право на посебну 
новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у 
осигурању запослених, кад заврши општи старосни услов за остваривање пензије према 
прописима ПИО, ако није остварило право на пензију. 
Ако родитељ из става 6.овог члана оствари право на пензију након стицања права на посебну 
новчану накнаду из става 6.овог члана, има право избора између пензије или посебне новчане 
накнаде. Посебна новчана накнада из става 6.овог члана усклађује се на начин прописан за 
усклађивање најниже пензије у осигурању запослених. 
На поступак за остваривање става 6.овог члана сходно се примењују одредбе овог закона о 
поступку за остваривање права на новчану социјалну помоћ, права на додатак за помоћ и негу 
другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица. 
Право на помоћ за оспособљавање за рад односно образовање и оспособљавање за рад, 
имају деца и омладина ометена у развоју и одрасла инвалидна лица која се, према психо-
физичким способностима и годинама живота, могу оспособити за одређен рад и то право не 
могу да остваре по другом правном основу. Ово право остварује се у виду упућивања на 
оспособљавање, материјалног обезбеђења, накнаде трошкова смештаја, трошкова превоза и 
накнаде трошкова оспособљавања.  
Право на смештај у установу социјалне заштите има:  
• дете без родитељског старања и дете чији је развој ометен породичним приликама (дете које 
нема живе родитеље, чији су родитељи непознати или су нестали и дете чији родитељи из било 
којих разлога привремено или трајно не извршавају своја родитељска права и дужности) дете 
ометено у развоју, дете оболело од аутизма, као и дете са сметњама у телесном развоју које 
нема услова да остане у својој породици (слепо дете; глуво дете; дете са тешким телесниим 
сметњама у развоју – парализа, церебрална парализа, дистрофија, плегија, параплегија, 
квадриплегија, мултипле склероза и остале урођене и стечене телесне сметње; дете са 
сметњама у менталном развоју – степена умерене, теже и тешке менталне ометености; дете 
оболело од аутизма; дете вишеструко ометено у развоју – са две или више ометености)  
• дете са поремећајима у друштвеном понашању (дете које чини кривична и прекршајна дела, 
или које бежањем од куће, скитњом, или сличним понашањем, нарушава општеприхваћена 
друштвена правила понашања  
• трудница и самохрана мајка са дететом до године дана живота детета  
• одрасло инвалидно лице са телесним и чулним оштећењима, тешко хронично оболело лице и 
лице ометено у менталном развоју  



 

 

• пензионер и друго старо лице које није у могућности да живи у породици, односно у 
домаћинству  
• лице које се нађе у скитњи или му је због других разлога потребно привремено збрињавање и 
надзор. Ради остваривања права на смештај у установу социјалне заштите Влада Републике 
Србије односно АП Војводине, основале су установе социјалне заштите специјализоване за 
одговарајуће категорије корисника у којима се обезбеђује збрињавање (становање, исхрана, 
одевање, нега, помоћ и старање, васпитање и образовање, а зависно од категорије корисника 
здравствена заштита, васпитање, радно ангажовање, окупациона терапија и др.), а то су:  
• домови за децу и омладину и центар за заштиту и одгој деце и омладине, који обезбеђују 
заштиту деце без родитељског старања и деце чији је развој ометен породичним приликама.  
• домови за децу и омладину ометену у развоју који обезбеђују заштиту деце и омладине 
ометене у развоју, степена умерене, теже и тешке менталне ометености, вишеструко ометеној у 
развоју и оболелој од аутизма.  
• заводи за васпитање деце и омладине који обезбеђују заштиту деце са поремећајима у 
понашању.  
• домови за стара и болесна лица и геронтолошки центри који обезбеђују заштиту старих лица и 
пензионера.  
• заводи (домови за смештај лица ометених у менталном развоју и душевно оболела лица).  
• домови за одрасла телесно инвалидна лица. Поред наведених установа закон допушта 
могућност оснивања и приватних установа (осим завода за васпитање деце и омладине), али је 
процес оснивања приватних установа тек отпочео и то за смештај пензионера и старих лица. 
Лица смештена у установама социјалне заштите уфествују у плаћању трошкова смештаја ако 
имају сопствене приходе (према критеријумима који се утврђују подзаконским актом). У 
трошковима смештаја учествују и сродници лица које се смешта у установу социјалне заштите, а 
који су обавезни да га издржавају, уколико то лице нема довољно сопствених прихода. Уколико 
корисник и његови сродници немају прихода довољних за плаћање смештаја, накнада 
трошкова смештаја обезбеђује се из Буџета републике. У том случају, уколико корисник 
поседује непокретну имовину, на ту имовину се ставља хипотека како би се, по престанку 
смештаја рефундирали трошкови из имовине корисника. 
Право на смештај у другу породицу:  
имају лица која имају право на смештај у установу социјалне заштите. Приликом избора 
породице, у коју се корисник смешта, установа која врши смештај руководиће се нарочито 
личним својствима корисника, чланова породице у коју се корисник смешта, стамбеним и 
другим могућностима породице и потребама корисника. У другу породицу може се сместити 
највише троје деце, односно двоје деце ометене у развоју. У другу породицу може се сместити 
највише три одрасла или три стара лица. У вези са плаћањем трошкова смештаја у другу 
породицу, важе исти услови као и у вези плаћања трошкова смештаја у установу социјалне 
заштите.  
Права која обезбеђује општина, односно град  
• Право на помоћ у кући  
• Дневни боравак  
• Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу  
• Једнократне помоћи  
• Право на услуге социјалног рада  
• Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу.  
Право на помоћ у кући имају:  
• стара и изнемогла хронично оболела лица  



 

 

• друга лица која нису у стању да се сама о себи старају. Помоћ у кући обухвата обављање 
неопходних кућних послова (одржавање чистоће стана, набавка хране и других потребних 
ствари, одржавање личне хигијене и слично). Право на помоћ у кући и разни облици дневних 
боравака реализују се у општинама односно градовима који су организовали ту делатност.  
Право на дневни боравак: Ово право обезбеђује се упућивањем корисника у одговарајућу 
установу социјалне заштите која врши услуге дневног збрињавања или васпитно-образовну 
установу која пружа такве услуге.  
Право на дневни боравак има:  
• Дете ометено у физичком или психичком развоју  
• Дете оболело од аутизма  
• Дете са поремећајима у друштвеном понашању  
• Одрасло лице, ако је овакав облик заштите најцелисходнији. 
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу:  
Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 
обухвата одећу, обућу, и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Право 
на овакву опрему има:  
• Лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите  
• Лице које се упућује на смештај у другу породицу.  
Право на једнократну помоћ.  Једнократне помоћи могу бити новчане или у натури. Њихов 
износ не може бити већи од просечне зараде остварене по запосленом у Републици у месецу за 
који се врши исплата. Право на једнократну помоћ обезбеђује се лицу које се изненада или 
тренутно нађе у стању социјалне потребе.  
Право на услуге социјалног рада. Право на услуге социјалног рада имају сви грађани без 
плаћања; изузетно, плаћа се услуга доношења решења о смештају у установе за старе и 
пензионере, само у случају када подносилац захтева тражи смештај у установе високог 
стандарда.  
Услугама социјалног рада сматра се:  
• Превентивна делатност  
• Дијагностика, третман и саветодавно-терапијски рад у циљу пружања стручне помочи 
појединцима, породицама и друштвеним групама да решавају своје животне тешкоће или 
помоћ у организовању локалних и других заједница да спречавају социјалне проблеме и 
ублажавају последице. 
Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу. Право на привремени 
смештај у прихватилиште и прихватну станицу обезбеђује привремено збрињавање деце и 
омладине коју упути надлежни центар за здравствену заштиту, васпитање и образовање.  
Прихватне станице врше прихват и краткотрајан смештај деце и омладине која се нађу у 
скитњи, просјачењу, или другим случајевима којима је хитно потребан краткотрајан смештај.  
Услови за коришћење ових права која обезбеђује општина односно град регулисани су 
одлукама општина односно градова. Питање субвенција (телефон, комуналије), регулисано је 
на локалном нивоу. Обезбеђује се на нивоу општина и града. 
 
СИСТЕМ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 
Систем пензијског и инвалидског осигурања у Србији заснива се на финсирању пензија, што 
значи да сви који раде и остварују приход, по принципу обавезности, издвајају кроз доприносе 
средстава за финансирање пензија и других права из пензијског и инвалидског осигурања. 
Суштински смисао овог осигурања је да се материјална и социјална сигурност обезбеђује радом 
до настанка од неких ризика који су као такви дефинисани у систему пензијског и инвалидског 



 

 

осигурања. Пензијско и инвалидско осигурање обезбеђује и спроводи Фонд за пензијско-
инвалидско осигурање (Фонд ПИО), и филијале Фонда код којих је осигураник био осигуран. 
Пензијско и инвалидско осигурање обухвата:  
• обавезно пензијско и инвалидско осигурање (које се уређује Законом о ПИО)  
• добровољно пензијско и инвалидско осигурање (осигурање којим се на основу уговора могу 
обезбедити права из обавезног ПИО или већи обим тих права).Obavezno osigurana lica 
(осигураници) су:  
• запослени  
• лица која самостално обављају делатност  
• пољопривредници.  
Обавезно пензијско-инвалидско осигурање.Обавезним пензијским и инвалидским осигурањем 
обезбеђују се права за случај:  
• старости-старосна пензија  
• инвалидности-инвалидска пензија  
• смрти-породична пензија и право на накнаду погребних трошкова  
• телесног оштећења проузрокованог на раду или професионалном болешћу.  
Инвалидска пензија 
 За стицање права на инвалидску пензију, потребно је да код осигураника настане потпуни 
губитак радне способности због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на 
раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити 
лечењем или медицинском рехабилитацијом. Значи, инвалидност постоји само ако дође до 
потпуног губитка радне способности, а губитак способности везује се за било који посао. 
Промене у здравственом стању морају бити трајне природе. Повредом на раду сматра се 
повреда која се догодила у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла 
осигураника. Професионалне болести јесу одређене болести проузроковане непосредним 
утицајем процеса и услова рада на радним местима односно пословима које осигураник 
обавља. Права за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду 
или професионалном болешћу остварују:  
• лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга до 
навршених 26 година живота, ако су на школовању  
• лица која се налазе на стручном оспособљавању, доквалификацији или преквалификацији, 
која упути организација надлежна за запошљавање  
• ученици и студенти када се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној 
јединици установе за издржавање казне затвора (радионица, радилиште и сл.) и на другом 
месту рада  
• лица која, у складу са прописима, обављају одређене послове по основу уговора о 
волонтерском раду.  
Породична пензија У случају смрти осигураника, пензијским осигурањем обезбеђује се 
члановима уже породице материјална и социјална сигурност кроз право ма породичну пензију.  
Право на породичну пензију могу остварити чланови породице:  
• умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио 
услове за инвалидску пензију  
• умрлог корисника старосне или инвалидске пензије.  
Члановима уже породице сматрају се:  
• брачни друг  
• деца (брачна И ванбрачна) – дете стиче право на породичну пензију и она му припада до 
навршених 15 година живота, а после навршених 15 година живота дете стиче право на 
породичну пензију и она му припада до завршетка школовања, али најдоцније до навршених 20 



 

 

година живота, ако похађа средњу школу, 23 година живота, ако похађа вишу школу и 26 
година живота, ако похађа факултет: • родитељи (које је осигураник издржавао), • разведени 
брачни друг (брачни друг из разведеног брака, ако му је судском пресудом утврђено право на 
издржавање). Дете стиче право на породичну пензију и она му припада док траје неспособност 
за самостални живот и рад, настала после узраста до кога се деци обезбеђује право на 
породичну пензију, а пре смрти осигураника, односно корисника права, под условом да га је 
осигураник, односно корисник права издржавао до своје смрти. Детету коме је школовање 
прекинуто због болести, право на породичну пензију припада и за време болести до навршених 
година живота као и изнад тих година, али највише за онолико времена колико је због болести 
изгубило од школовања. Детету коме је школовање прекинуто због упућивања на одслужење 
војног рока у складу са прописима којима се уређује војна обавеза, право на породичну пензију 
припада и за време одслужења војног рока, а најдуже до навршене 27 године живота. 
Инвалидно дете, у складу са прописима о разврставању деце ометене у развоју, стиче право на 
породичну пензију и после престанка запослења, односно обављања самосталне делатности.  
Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано на раду, односно професионалном 
болешћу. Телесно оштећење постоји кад код осигураника настане губитак, битније оштећење 
или знатнија онеспособљеност појединих органа или делова тела, што отежава нормалну 
активност организма и изискује веће напоре у остваривању животних потреба, без обзира на то 
да ли проузрокује или не проузрокује инвалидност. Право на новчану накнаду за случај 
телесног оштећења може се остварити само уколико је телесно оштећење настало услед 
повреде на раду или професионалне болести. Осигураник код кога је телесно оштећење 
проузроковано повредом на раду или професионалном болешћу износи најмање 30%, стиче 
право на новчану накнаду. Телесна оштећења разврставају се према тежини у осам степена, и 
то тако што први степен оштећења представља 100% телесног оштећења, а осми степен 30% 
телесног оштећења. Када код осигураника код кога је раније настало телесно оштећење 
проузроковано повредом на раду или професионалном болешћу испод 30% дође до 
погоршања тог телесног оштећења или настане нов случај телесног оштећења проузрокованог 
повредом на раду или професионалном болешћу, тако да укупно оштећење износи 30% или 
више, осигураник стиче право на новчану накнаду за телесно оштећење у одговарајућем 
проценту према новом степену телесног оштећења, који се одређује на основу новог стања 
укупног телесног оштећења.  
Остваривање права из пензијско-инвалидског осигурања Права из пензијског и инвалидског 
осигурања (права за случај инвалидности и права по основу смрти проузрокована повредом на 
раду) остварују се код Фонда код кога је осигураник последњи пут био осигуран или код Фонда 
код кога је навршен претежан стаж осигурања (старосна пензија). Фонд код кога је осигураник 
последњи пут био осигуран, надлежан је и кад се права из пензијског и инвалидског осигурања 
остварују по основу међународних уговора. Захтев за остваривање права на пензију подноси се 
Фонду код кога је осигураник последњи пут био осигуран. Ако је инвалидност односно смрт 
осигураника проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, инвалидска 
односно породична пензија остварена по том основу у целости пада на терет Фонда код кога је 
право остварено. У поступку Фонд је дужан да осигураницима и корисницима права пружа 
стручну помоћ.  
Корисник права је дужан да Фонду благовремено пријави промену која је од утицаја на право 
односно обим коришћења права. Када је за решавање о праву из пензијског и инвалидског 
осигурања потребно утврђивање постојања инвалидности телесног оштећења, узрока 
инвалидности и телесног оштећења, потпуне неспособности за рад и неспособности за 
самосталан живот и рад, Фонд утврђује те чињенице на основу налаза, мишљења и оцене 
органа вештачења чије се образовање и начин рада уређује општим актом Фонда. 



 

 

Налаз, мишљење и оцена подлеже контроли коју врши орган фонда утврђен општим актом. У 
обављању контроле, може се дати сагласност или примедба. Примедба којом се указује на 
уочене недостатке и даје упутство за њихово отклањање, обавезна је за органе који су вршили 
вештачење. Поступак за остваривање права на новчану накнаду за телесно оштећење покреће 
се на захтев осигураника, односно корисника права, на основу медицинске документације. 
Поступак за остваривање права на новчану накнаду за телесно оштећење покреће се и по 
службеној дужности на основу мишљења органа вештачења датог приликом вештачења о 
инвалидности, у складу са општим актом фонда. Промене у стању инвалидности које су од 
утицаја на право на инвалидску пензију признату правоснажним решењем, утврђују се у 
поступку покренутом на захтев осигураника, односно по службеној дужности. Фонд одређује 
обавезан контролни преглед корисника права, најкасније у року од три године од дана 
утврђивања инвалидности, осим у случајевима предвиђеним општим актом Фонда. Пензије и 
новчане накнаде утврђују се у месечном износу и исплаћују уназад. Права из пензијског и 
инвалидског осигурања престају када, у току њиховог коришћења, престану да постоје услови за 
стицање и остваривање тих права. Права престају и када корисник оствари право из овог 
осигурања код организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање државе која је 
формирана на подручју претходне Југославије, ако међународним уговором није другачије 
одређено. Када се право на инвалидску пензију остварује после престанка запослења односно 
осигурања, а инвалидност је постојала пре подношења захтева, инвалидска пензија исплаћује 
се од дана настанка инвалидности, али највише за шест месеци уназад од дана подношења 
захтева. Поступак за остваривање права по основу инвалидности покреће фонд на захтев 
осигураника на основу предлога за утврђивање инвалидности. Предлог даје изабрани лекар, у 
складу са законом, а сагласност на предлог даје лекарска комисија у здравственој установи. Ако 
не постоји сагласност комисије, трошкове поступка сноси осигураник који је поднео захтев. 
Новчана накнада за телесно оштећење исплаћује се од дана настанка телесног оштећења, али 
највише за шест месеци уназад од дана подношења захтева, ако је телесно оштећење постојало 
пре подношења захтева. Осигураник односно корисник права на новчану накнаду за телесно 
оштећење који по посебним прописима стекне право на новчану накнаду по основу истог 
телесног оштећења може по сопственом избору да користи само једно од тих права, ако 
посебним прописима није другачије одређено. За остваривање права из пензијског и 
инвалидског осигурања надлежан је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Филијала 
Фонда град Ниш) код кога је осигураник био осигуран у моменту стицања основа инвалидности, 
којима се сва заинтересована лица могу обратити за остваривање права из ПИО. 
Пензијско и инвалидско осигурање уређено је: Законом о пензијском и инвалидском 
осигурању (“Службени гласник РС”, бр.34/03, 64/04, 84/04) Законом о допунама и изменама о 
пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник РС”, бр.85/05, 101/05, 63/06) У 
правном систему Србије, особе са инвалидитетом подлежу ослобађању од плаћања разних 
пореских и царинских оптерећења.  
НАПОМЕНА: Сектор за заштиту особа са инвалидитетом - Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике. Оваквим начином регулисања, олакшице у систему плаћања остварују се 
на основу Закона о порезу на промет који прописује (између осталог) да се порез на промет 
услуга, не плаћа на:  
• лекове који су наведени у листи лекова који се прописују и издају на терет средстава за 
здравствено осигурање  
• материјал за дијализу  
• крв и крвне продукте  
• ортотичка и протетичка средства  
• медицинска средства – производи који се хируршки уграђују у организам. 



 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАДНИ ОДНОСИ 
Право на рад је право које омогућава сваком појединцу да унапређује своје способности и 
развије се у креативну особу. Право на рад загарантовано је Уставом Републике Србије и односи 
се и на особе са инвалидитетом. Професионална рехабилитација и радно оспособљавање лица 
са инвалидитетом је област која има велики значај за побољшање услова живота особа са 
инвалидитетом. У Републици Србији је област радног оспособљавања и запошљавања особа са 
инвалидитетом регулисана Законом о радном оспособљавању и запошљавању инвалида из 
1996. године. Исто тако, Закон о раду садржи одредбе којима се штите особе са инвалидитетом. 
Законом о радном оспособљавању и запошљавању особа са инвалидитетом уређује се радно 
оспособљавање и запошљавање особе са инвалидитетом и лица ометених у развоју.  
Радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом, обухвата:  
• децу и омладину ометену у развоју која не могу да стекну образовање и васпитање по 
плановима и програмима образовања и васпитања за ученике ометене у развоју  
• децу и омладину ометену у развоју која стичу образовање и васпитање по плановима и 
програмима образовања и васпитања за ученике ометене у развоју  
• инвалиде рада, по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, који не могу да се 
преквалификују или доквалификују, односно запосле под општим условима  
• особе са инвалидитетом с преосталом радном способношћу, које не могу да се образују, 
односно запосле под општим условима.  
Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом (у даљем тексту: 
предузеће) може се основати и обављати делатност под условом да има:  
• најмање 40% особа са инвалидитетом од укупног броја запослених  
• одговарајући простор  
• одговарајуду техничку и другу опрему за радно оспособљавање и рад особа са 
инвалидитетом  
• запослена стручна лица за радно оспособљавање инвалида у зависности од броја инвалида и 
врсте њихове инвалидности, и то најмање:  једног запосленог који према прописима из области 
образовања испуњава услове за наставника практичне наставе за струке и занимања за које се 
радно оспособљавају инвалиди  једног запосленог који има једно од следећих стручних звања: 
дипломирани социолог, дипломирани психолог, дипломирани педагог или дипломирани 
дефектолог. Ближи услови за рад предузећа утврђују се општим актом предузећа, зависно од 
обима и врсте делатности коју обавља, односно зависно од броја инвалида и врсте њихове 
инвалидности. На општи акт сагласност даје министарство надлежно за послове рада, уз 
претходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове образовања и 
министарства надлежног за послове здравља. Предузеће може у оквиру своје делатности да 
обавља послове практичне наставе за инвалиде - ученике средњих школа који стичу васпитање 
и образовање по плановима и програмима образовања и васпитања за ученике ометене у 
развоју.  
Предузеће доноси програм радног оспособљавања особе са инвалидитетом који, нарочито, 
садржи: 
• опис посла и појединих операција  
• начин практичног и теоријског радног оспособљавања  
• услове за практично радно оспособљавање  
• трајање радног оспособљавања.  
На овај програм сагласност даје министарство надлежно за послове образовања. За време 
радног оспособљавања инвалид не заснива радни однос. Међусобна права и обавезе између 
предузећа и другог правног, односно физичког лица које упућује особу са инвалидитетом на 
радно оспособљавање и запошљавање и ближи услови и начин остваривања програма радног 



 

 

оспособљавања, уређују се уговором. Уговор се може  закључити и између предузећа и 
инвалида. Предузеће издаје инвалиду уверење о завршеном радном оспособљавању и 
одређује послове које може да обавља у зависности од психофизичких способности. Предузећа 
за радно оспособљавање и запошљавање инвалида могу се удруживати међусобно и са другим 
предузећима и установама ради остваривања интереса због којих се удружују. Особа са 
инвалидитетом заснива радни однос у предузећу без јавног оглашавања, уз посредовање 
организације надлежне за послове запошљавања. Инвалид може да обавља послове за које је 
засновао радни однос код куће, под условом да се ти послови могу обављати код куће. 
Предузеће је дужно да извештава правно и физичко лице које је особу са инвалидитетом 
упутило на радно оспособљавање, односно запошљавање о резултатима радног 
оспособљавања, односно запошљавања. Предузећу се обезбеђују средства за радно 
оспособљавање особе са инвалидитетом, у складу са законом.  
Радни односи 
 Што се тиче остваривања права из радног односа, Закон о раду пружа следеде нормативе: 
Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и заштиту здравља на раду, 
здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и друга права у случају болести, смањења или 
губитка радне способности и старости, материјално обезбеђење за време привремене 
незапослености, као и право на друге облике заштите, у складу са законом и општим актом. 
Запослени млађи од 18 година и запослени инвалид имају право на посебну заштиту. Лице које 
тражи запослење, као и запослени, не може се стављати у неповољнији положај у односу на 
друге, без обзира на пол, рођење, језик, расу, националну припадност, вероисповест, брачни 
статус, породичне обавезе, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско 
стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. 
Иако је законодавац овде пропустио да изричито забрани дискриминацију по основу 
инвалидности, појам «неко друго лично својство» може се тумачити тако да се односи на 
инвалидитет. Инвалидна лица заснивају радни однос под условима и на начин утврђен овим 
законом, ако посебним законом није друкчије одређено. Један од родитеља детета коме је 
неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве 
предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да, по истеку породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, одсуствује са рада или да ради са половином 
пуног радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета. Право утврђује 
надлежни орган за оцену степена психофизичке ометености детета, у складу са прописима о 
друштвеној бризи о деци. За време одсуствовања са рада, запослени има право на накнаду 
зараде, у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. За време рада са половином пуног 
радног времена,  запослени има право на зараду у складу са општим актом или уговором о 
раду, а за другу половину пуног радног времена накнаду зараде у складу са прописима о 
друштвеној бризи о деци. Родитељ или старатељ, односно лице које се стара о особи оштећеној 
церебралном парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије или оболелој од мишићне 
дистрофије и осталих тешких обољења, на основу мишљења надлежног здравственог органа, 
може на свој захтев да ради са скраћеним радним временом, али не краћим од половине пуног 
радног времена. Запослени који ради са скраћеним радним временом има право на 
одговарајућу зараду, сразмерно времену проведеном на раду, у складу са законом, општим 
актом или уговором о раду. Запосленом инвалиду рада, у складу са прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању, послодавац је дужан да обезбеди обављање послова према 
преосталој радној способности. Запосленом код кога је, у складу са прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању, утврђено да постоји опасност од настанка инвалидности на 
одређеним пословима, послодавац је дужан да обезбеди обављање другог одговарајудег 
посла. Послодавац може запосленом који одбије да прихвати посао, да откаже уговор о раду.  



 

 

Незапослена особа са инвалидитетом може да оствари право на:  
• стручну помоћ при утврђивању преостале радне способности и избору занимања  
• процену радне способности односно утврђивање послова које, према преосталој радној 
способности, врши овлашћена здравствена организација на основу посебног уговора 
закљученог са Националном службом за запошљавање. Незапослена особа са инвалидитетом 
која је упућена на процену радне способности има право на надокнаду трошкова за себе и 
пратиоца ако је одобрен, од места пребивалишта до седишта овлашћене здравствене 
организације  
• професионалну рехабилитацију Ово право остварује незапослени особа са инвалидитетом 
стицањем знања и вештина неопходних за запошљавање особе са инвалидитетом према 
преосталој радној способности. 
Национална служба за запошљавање упућује особу са инвалидитетом на додатно образовање и 
обуку ради стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање особа са 
инвалидитетом. Незапослена особа са инвалидитетом је дужна да прихвати додатно 
образовање и обуку на коју га упути Национална служба за запошљавање, а ради 
запошљавања, стварања могућности за запошљавање и самозапошљавања  
• учешће у финансирању програма запошљавања инвалида Запошљавање особа са 
инвалидитетом (на основу процене радне способности особе) врши се посредством 
Националне службе за запошљавање Републике Србије односно у филијали ове службе на 
територији пребивалишта којој се пријављују за рад (запослење) заинтересоване особе са 
инвалидитетом. Надлежни у Националној служби (филијали) упутиће заинтересоване на који 
начин могу остварити своја законска права. Запошљавање особа са инвалидитетом реализује се 
кроз тзв. активне мере политике запошљавања, чиме се стаје на пут дискриминацији особа са 
инвалидитетом у процедури остваривања права на рад. Законом који прописује рад особа са 
инвалидитетом, обухваћени су особе са инвалидитетом и лица са сметњама у развоју. Област 
запошљавања особа са инвалидитетом регулисана је бројним законским и подзаконским 
актима:  
• надлакатне штаке дрвене и металне  
• ортопедски штап са кривином  
• дубак или сталак за ходање са или без точка  
• вештачка дојка  
• вештачки нос  
• вештачка ушна шкољка  
• колостоме, уростоме и илеостоме  
Организационе јединице  
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању Национална служба за запошљавање 
спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, мере активне политике 
запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцији и послодавце који 
запошљавању особе са инвалидитетом, организује и учествује у процени радне способности и 
могућности запослења, мере професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом. 
Професионална рехабилитација се спроводи у циљу оспособљавања за одговарајући посао, 
запошљавања, одржања запослења, напредовања или промене професионалне каријере. 
Професионална рехабилитација особа са инвалидитетом, мере активне политике запошљавања 
особа са инвалидитетом, активна политика запошљавања особа са инвалидитетом подразумева 
мере и подстицаје усмерене на запошљавање и самозапошљавање особа са инвалидитетом.  
Подршка у запошљавању особа са инвалидитетом 
Процена радне способности: Обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којима се 
утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом неопходних за укључивање на 



 

 

тржиште рада и обављање конкретних послова самостално или уз службу подршке, односно 
могућности запошљавања под општим или посебним условима, потребна документација за 
пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање. Пријављивање на 
евиденцију Националне службе за запошљавање обављате лично, у организационим 
јединицама НСЗ, према месту пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, 
ако у том месту имате боравиште. 
Документација за пријаву на евиденцију незапослених лица: - лична карта - радна књижица - 
доказ о образовном профилу и стеченом звању (оригинал документа на увид) - доказ о статусу 
особе са инвалидитетом:  
- војни инвалиди (ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди или цивилни инвалиди 
рата) - решење надлежног општинског органа управе за борачко-инвалидску заштиту  
- инвалиди рада (II категорија, III категорија или преостала радна способност) - решење 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  
- лице коме је извршена категоризација - решење о категоризацији деце ометене у развоју, 
издато од општинског секретаријата за друштвене делатности и сведочанство или диплома 
специјалне/редовне школе  
- лице коме је извршена процена радне способности - решење о процењеној радној 
способности  
- друге јавне исправе и документа од значаја за утврђивање чињеница и упис података. 
Информација о поступку процене радне способности. 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
1. Попуњен Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења, подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, 
надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање према вашем 
пребивалишту (НСЗ Филијала Ниш).  
2. Медицинску документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):  
- предлог за утврђивање инвалидности (Образац 1) попуњен од стране изабраног лекара Дома 
здравља  
- отпусне листе са подацима о налазима и извршеним прегледима 
- специјалистички налази (не старији од 6 месеци) на прописаним обрасцима  
- дијагностички тестови  
- лабораторијски налази  
- налаз психолога  
У случају настанка професионалних болести и процене трајних последица проузрокованих 
повредама на раду неопходна је и експертиза Института за медицину рада Србије « 
Др.Драгомир Карајовић», односно завода за здраствену заштиту радника.  
3. Другу неопходну документацију:  
- социјалну анкету (коју попуњава стручни радник НСЗ)  
- исправе о остваривању појединих права ако сте корисник (уверење о остваривању права по 
основу социјалне заштите)  
- Решење о статусу особе са инвалидитетом (уколико га поседујете)  
- Доказ о стручној спреми или радном искуству (копија дипломе – уверење о стручној спреми 
или копија радне књижице)  
II Ако сте запослени, уз горе наведену документацију потребно је доставити и:  
1. Опис посла који обављате и предлог послова који би према предлогу послодаваца могли да 
обављате  
2. Доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до дана 
вршења оцене радне способности) Приликом подношења захтева за процену документација 



 

 

може бити некомплетна, али сте дужни да у року од 15 дана комплетирате тражену 
документацију или до изласка на комисију (доказ о уплати трошкова), јер ће у супротном Ваш 
захтев бити одбачен као неоснован због некомплетности поднете документације. Изузетно, 
захтев за процену радне способности можете поднети и уз захтев за остваривање права на 
инвалидску пензију надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање. У том случају, уколико не остварите право на инвалидску пензију, захтев са 
пратећом документацијом се прослеђује Националној служби где де се покренути поступак 
утврђивања статуса и процену радне способности. 
Излазак на комисију за процену радне способности:  
Од Националне службе за запошљавње добићете информацију о тачном времену и месту 
одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне службе 
за запошљавање. Неопходно је Ваше лично присуство. Ко врши оцену радне способности? 
Оцену радне способности врши комисија - орган вештачења Републифког Фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање коју чине: лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског 
осигурања, специјалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за 
запошљавње. Комисија сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности.  
ИВ Решење о процењеној радној способности 
На основу Налаза, мишљења и оцене комисије која је вршила оцену радне способности, 
Решење о процењеној радној способности и могућности запослења, односно одржања 
запослења доноси Национална служба за запошљавање. Под професионалном 
рехабилитацијом особа са инвалидитетом подразумева се организовање и спровођење 
програма мера и активности у циљу оспособљавања за одговарајући посао, запошљавања, 
одржања запослења, напредовања или промене професионалне каријере. 
ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ ТЕЛЕФОН:011/3036-228. Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 за незапослене; 
0901/300-301 за послодавце Закон о раду («Сл. гл. РС», број 70/01, 73/01) Закон о радном 
оспособљавању и запошљавању и запошљавању инвалида («Сл. гл.РС, број 25/96) Закон о 
заштити на раду («Сл.гл.РС», број 42/91, 53/93, 67/93, 48/94, 42/98) Правилник о коришћењу 
средстава Националне службе за запошљавање («Сл.гл.РС», број 88/2004) www.нсз.гов.рс. 
Извор: Сектор за заштиту особа са инвалидитетом - Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике. Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш , ул.Ратка Вукићевића 
3 Телефон: 018/501-200. 
 
ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) Члан 4 Права утврђена овим законом остварује особа са 
инвалидитетом која има утврђен статус особе са инвалидитетом. Статус особе са 
инвалидитетом има: 
1) ратни војни инвалид;  
2) мирнодопски војни инвалид;  
3) цивилни инвалид рата;  
4) лице коме је извршена категоризација и друго лице коме је утврђена инвалидност, у складу 
са законом;  
5) лице коме је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђена 
категорија инвалидности, односно преостала радна способност;  
6) лице коме се, у складу са овим законом, процени радна способност сагласно којој има 
могућност запослења или одржања запослења, односно радног ангажовања.  
Професионална рехабилитација особа са инвалидитетом 



 

 

Професионална рехабилитација особа са инвалидитетом спроводи се применом мера и 
активности које обухватају:  
1) каријерно вођење, професионално информисање, саветовање и индивидуални план 
запошљавања;  
2) радно оспособљавање, доквалификацију, преквалификацију и програме за стицање, 
одржавање и унапређивање радних и радно-социјалних вештина и способности;  
3) појединачне и групне, опште и прилагођене програме за унапређење радно-социјалне 
интеграције;  
4) развој мотивације, техничку помоћ, стручну подршку, праћење и процену резултата 
професионалне рехабилитације;  
5) индивидуални саветодавни рад, који укључује помоћ у прихватању сопствене инвалидности 
са становишта могућности укључивања у рад и поједине мере професионалне рехабилитације;  
6) едукацију и тренинг семинаре за послодавце, стручна лица за радно оспособљавање и 
професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом и друга лица;  
7) предлоге и обуку за примену адекватних техничких и технолошких решења у циљу подизања 
ефикасности особе са инвалидитетом у учењу и раду, као и службе подршке;  
8) друге активности. Ближе услове, критеријуме и стандарде за спровођење мера и активности 
професионалне рехабилитације споразумно прописују министар надлежан за послове 
запошљавања, министар надлежан за послове здравља и министар надлежан за послове 
образовања. Носиоци послова професионалне рехабилитације, поред организације надлежне 
за послове запошљавања, могу бити и предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом, образовне установе и други облици организовања који 
испуњавају услове, критеријуме и стандарде за спровођење мера и активности професионалне 
рехабилитације.  
Мере и активности професионалне рехабилитације спроводе носиоци послова 
професионалне рехабилитације на основу програма који садржи:  
1) опис мере и активности, односно опис посла и појединих операција;  
2) начин практичног и теоријског извођења мере и активности;  
3) техничке, просторне, програмске, кадровске и организационе услове;  
4) трајање програма;  
5) потребна средства;  
6) друге услове за спровођење појединих мера и активности. 
За спровођење мера и активности професионалне рехабилитације из члана 13. став 1. таф. 2), 3), 
6) и 7) овог закона носиоци послова професионалне рехабилитације прибављају одобрење 
министарства надлежног за послове запошљавања које се издаје по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове безбедности и здравља на раду, организације 
надлежне за стручно образовање одраслих и удружења или организација особа са 
инвалидитетом.  
Члан 20 
Запослена особа са инвалидитетом, за време трајања професионалне рехабилитације, има 
право на одсуство са рада код послодавца код кога је у радном односу. Запосленој особи са 
инвалидитетом не може да престане радни однос због одсуства са рада до кога је дошло у 
време трајања професионалне рехабилитације. За време трајања професионалне 
рехабилитације запослена особа са инвалидитетом има право на накнаду зараде у висини 100% 
просечне зараде остварене у претходна три месеца пре укључивања у мере и активности 
професионалне рехабилитације, с тим да накнада зараде не може бити мања од минималне 
зараде утврђене у складу са прописима о раду.  
 



 

 

Члан 21 
Незапослена особа са инвалидитетом за време трајања професионалне рехабилитације не 
заснива радни однос. Незапослена особа са инвалидитетом која је укључена у мере и 
активности професионалне рехабилитације из члана 13. таф. 2), 3) и 7) овог закона, има право 
на новчану помоћ за време трајања програма, и то:  
1) за трошкове превоза за себе и пратиоца, уколико је потребан, у висини неопорезованог 
износа, у складу са законом;  
2) у висини од 20% од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду месечно, за 
време трајања професионалне рехабилитације, ако се професионална рехабилитација изводи у 
трајању од најмање 100  часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде 
на основу незапослености, у складу са законом. О правима из става 1.овог члана одлучује 
организација надлежна за послове запошљавања, у складу са законом којим се уређују послови 
запошљавања.  
Члан 24 
Обавеза запошљавања, у смислу овог закона, јесте обавеза сваког послодавца који има најмање 
20 запослених да има у радном односу одређени број особа са инвалидитетом. Послодавац 
који има од 20 до 49 запослених дужан је да има у радном односу једну особу са 
инвалидитетом. Послодавац који има 50 и више запослених дужан је да има у радном односу 
најмање две особе са инвалидитетом, и на сваких наредних 50 запослених по једну особу са 
инвалидитетом. 
Члан 25 
Новоосновани послодавац нема обавезу запошљавања из члана 24. овог закона, у трајању од 24 
месеца од дана оснивања.  
Члан 26 
Послодавац који учествује у финансирању зарада особа са инвалидитетом у предузећу за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или предузећу и 
организацији ослобађа се обавезе запошљавања оног броја особа са инвалидитетом чије 
зараде финансира. Учешће у финансирању зараде особе са инвалидитетом из става 1. овог 
члана не може бити мање од 50% просечне зараде у привреди Републике Србије према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. То је 
примера ради = 29.419 РСД сто је 50% од 53.838 РСД 
Члан 27 
Послодавац који, у поступку јавне или друге набавке, изврши финансијске обавезе из уговора о 
пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом, као и из уговора о куповини производа или вршењу услуга тог 
предузећа, изузев обавеза насталих у реализацији уговора из области трговине на велико – у 
вредности од 20 просечних зарада у привреди Републике Србије према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора, 
ослобађа се обавезе запошљавања једне особе са инвалидитетом из члана 24.овог закона, за 
наредних 12 месеци од дана извршења обавезе. Послодавац може испунити своју обавезу 
запошљавања особе са инвалидитетом тако што де закључити уговор о пословно-техничкој 
сарадњи или уговор о куповини производа или вршењу услуга, осим услуга насталих у 
реализацији уговора из трговине на велико, са предузећем за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом. Уговор мора бити закључен после 24.маја 2010.године, 
када је створена обавеза (ступањем закона на снагу). Износ уговора мора бити у висини 20 
просечних зарада у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку у 
моменту закључења уговора за 1 особу са инвалидитетом. Финансијском реализацијом уговора 
послодавац се ослобађа обавезе запошљавања 1 особе са инвалидитетом (односно оноликог 



 

 

броја на колико је закључен и реализован уговор) за наредних 12 месеци (на пример: уколико 
је финансијска реализација по уговору била 12. јула 2010. године послодавац се ослобађа 
обавезе запошљавања особе са инвалидитетом закључно са месецом јулом 2011. године, с 
обзиром да се обавеза утврђује на месечном нивоу). Дакле, када измири сав износ по уговору, 
послодавац се ослобађа те обавезе. Уколико се послодавац одлучи да месечно или квартално 
уплаћује средства предузећу, у обавези је да на крају сваког месеца у коме није реализовао 
уговор, односно запослио особу са инвалидитетом, плати средства у буџетски фонд. Пореска 
управа ће наредне недеље изаћи у јавност са упутством да ли је могуће и више мањих уговора 
закључити до висине траженог износа, као и на који начин ће се обрачунавати ПДВ. Пореској 
управи се доставља образац ИОСИ у коме ћете навести своју обавезу и начин извршења.  
Члан 28 
Оснива се буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа 
са инвалидитетом (у даљем тексту: Буџетски фонд). Буџетски фонд из става 1. овог члана оснива 
се на неодређено време и њиме управља министарство надлежно за послове запошљавања.  
Члан 29 
Послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са чланом 24.овог закона плаћа 
пенале у висини троструког износа минималне зараде утврђене ускладу са прописима о раду, 
за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Пенале из става 1.овог члана послодавац је 
дужан да уплати на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије 
приликом исплате зарада и накнада зараде, а најкасније до 30. у месецу за претходни месец. 
Обавеза уплате пенала престаје са месецом у коме је послодавац запослио прописан број особа 
са инвалидитетом. Средства из става 2. овог члана представљају приход Буџетског фонда и 
користе се за подстицање запошљавања, професионалну рехабилитацију и посебне облике 
запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом. 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 50 
Новчаном казном од 200.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, 
ако: 1) не сноси трошкове професионалне рехабилитације (члан 19. став 1; 2) не омогући 
запосленој особи са инвалидитетом одсуство са рада за време трајања професионалне 
рехабилитације (члан 20. став 1); 3) не испуни обавезу запошљавања особа са инвалидитетом 
или пријави да је запослена особа која се не сматра особом са инвалидитетом у складу са овим 
законом (члан 24). Од Вас се очекује да активно учествујете у планирању ваше професионалне 
каријере и предузмите иницијативу у тражењу посла.  
 
ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПЛАНИРАЊА, ПРОЈЕКТОВАЊА И 
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА, КОЈИМА СЕ ОСИГУРАВА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ И ПРИСТУП 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА 
 ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) 
 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 
Овим правилником прописују се ближе стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и 
услове за планирање, пројектовање и изградњу објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.  
Приступачност, у смислу овог правилника, односи се на зграде јавне и пословне намене, објекте 
за јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), као и на стамбене и стамбено пословне зграде 
са десет и више станова.  



 

 

Приступачност, у смислу овог правилника, односи се на планирање нових објеката и простора, 
пројектовање и изградњу и доградњу нових објеката.  
Приступачност, у смислу овог правилника, односи се и на реконструкцију и адаптацију 
постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу. 
Члан 2 
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу: банке, болнице, домови здравља, 
домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа, органа територијалне 
аутономије и локалне самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, 
саобраћајни терминали, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, 
школе и други објекти. 
Члан 3 
Поједини појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 
1) особа са инвалидитетом је особа са телесним, сензорним или интелектуалним оштећењем 
која услед баријера које постоје у окружењу не може несметано да се креће и да користи 
површине јавне намене, објекте за јавно коришћење, стамбене објекте, укључујући и јавни 
превоз и друге услуге намењене јавности; 
2) особе смањене покретљивости су особе са физичким или сензорним инвалидитетом, старе 
особе, труднице, и/или друге особе чија је могућност несметаног кретања привремено или 
трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу у окружењу; 
3) дизајн за све (универзални дизајн) представља интервенцију на површинама јавне намене, 
објектима за јавно коришћење или објектима намењених становању, укључујући и пратеће 
уређаје и опрему, с основним циљем да се створе једнаке могућности приступа, учешћа и 
употребе за све потенцијалне кориснике, без потребе за додатним прилагођавањем или 
специјализованим дизајном; 
4) помагала за оријентацију у простору могу бити: различити системи хоризонталне и 
вертикалне сигнализације, бели штап, пас водич или електронска помагала; 
5) помагала за кретање могу бити: производ, део опреме, систем производа, хардвер, софтвер 
или услуге које се користе да се омогућило несметано кретање; 
6) препрека је физичка, комуникацијска и/или оријентацијска сметња која постоји у простору, а 
која особу може ометати и/или спречавати у несметаном приступу, кретању, боравку, примању 
неке услуге и/или раду; 
7) приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, 
грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих се 
свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике, или 
године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад; 
8) приступачан објекат, његов део или опрема јесте онај објекат , део објекта или опреме која 
осигурава испуњавање обавезних елемената приступачности прописаних овим правилником и у 
складу са препорукама и мишљењима министарства које уређује ову област; 
9) обавезни елементи приступачности су елементи за пројектовање, грађење, реконструкцију, 
доградњу и адаптацију којима се одређују величина, својства, инсталације, уређаји и друга 
опрема на јавним површинама и објектима ради осигурања приступа, кретања, боравка и рада 
за све потенцијалне кориснике, а у складу са овим правилником; 
10) ознаке приступачности су ознаке којима се означавају примењени обавезни елементи 
приступачности - Слика 1. Ознаке приступачности; 
11) рампа представља елемент приступачности за савладавање висинских разлика. Обавезни 
елементи рампе су коса раван, рукохвати, граничници и у посебним случајевима одморишта; 
12) коса раван представља пешачку, равну, чврсту површину која је под углом у односу на 
хоризонталну раван; 



 

 

13) визуелна најава и звучна најава су упозорења које обавештавају и/или упозоравају 
кориснике неког простора путем светлосних и/или звучних сигнала; 
14) звучна сигнализација јесте сигнализација која помаже корисницима приликом кретања 
и/или оријентације у простору путем различитих звучних фреквенција (на пример звучни 
семафор); 
15) асистивни слушни систем су звучни систем који користи предајнике, пријемнике, као и 
спојне уређаје који заобилазе акустички простор између извора звука и слушаоца. Они могу 
бити у виду индуктивне петље, РФ система, ИР система, или директно жичане опреме; 
16) индуктивна петља је асистивни слушни систем;  
17) тактилна обрада јесте завршна рељефна обрада у контрасту са окружењем: ходајуће 
површине (стазе), команди неког уређаја (нпр. на командама лифта, телефона и слично), мапе 
неког простора и друго; 
18) тактилна стаза водиља јесте рељефна обрада ходајуће површине намењена оријентацији и 
вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде - Слика 3. Кретање слепих и слабовидих 
особа; 
19) тактилно поље за усмеравање/раздвајање јесте рељефна обрада ходајуће површине, 
другачије рељефне структуре у односу на тактилну стазу водиљу која се поставља са сврхом 
упозоравања корисника на промену смера кретања те стазе; 
20) тактилно пољебезбедности јесте рељефна обрада ходајуће површине, исте рељефне 
структуре, као и поље за усмеравање, али другачијих димензија, које служи за обавештавање 
корисника да прилазе опасној зони: промена висине стазе, наилазак на степениште, наилазећи 
саобраћај пред раскрсницом и друге опасне зоне; 
21) звучни семафор је семафор који поред постојећих светлосних сигнала има и звучну најаву 
светлосних фаза, датих у виду различитих звучних фреквенција за црвену и зелену фазу; 
22) тактилни план прелаза преко саобраћајнице је елеменат вертикалне тактилне сигнализације 
који се поставља као саставни део уређаја звучног семафора на стуб семафора, а који пружа 
тактилну информацију корисницима путем чула додира, о облику датог пешачког прелаза и 
смеру кретања преко те саобраћајнице; 
23) улични мобилијар јесте типски елемент чија је намена разграничавање јавне пешачке 
површине од коловоза, бициклистичке стазе и/или паркиралишта, визуелно вођење корисника, 
а може бити различитог облика и друге примарне намене - пример: жардињера за цвеће, зид, 
клупа и слично; 
24) антропометријске величине представљају минималне и максималне габаритне димензије 
неког корисника (са или без одређеног помагала за кретање) - Слика 2. Антропометријске 
величине;  
25) маневарска површина јесте површина коју неки корисник заузима у простору приликом свог 
кретања (са или без помагала) и коришћења неког простора; 
26) једноставно прилагодљиви стан јесте стан који се по потреби може прилагодити у складу са 
овим правилником, без утицаја на битне захтеве за употребу грађевине. 
Члан 4 
Графички приказ ознака приступачности, услова употребе помагала и обавезних елемената 
приступачности, дат је у Прилогу - сликовни приказ ознака приступачности, услова употребе 
помагала и обавезних елемената приступачности, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. Ознаке приступачности морају бити примерене величине и постављене на 
лако уочљивом месту.  
 
 



 

 

II УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИСТУПАЧНОГ ПРОСТОРА У СКЛАДУ СА 
ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ 
 
Обавезни елементи приступачности  
Члан 5 
Обавезни елементи приступачности су: 
1) Елементи приступачности за савладавање висинских разлика; 
2) Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно 

коришћење; 
3) Елементи приступачности јавног саобраћаја. 
Обавезни елементи приступачности примењују се одабиром најповољнијег решења у односу на 

намену, ако није другачије предвиђено међународним стандардима који уређују област 
јавног саобраћаја (IATA, UIC и сл.).  

1.Елементи приступачности за савладавање висинских разлика  
Прилази до објекта 
Члан 6 
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање 

уздигнут у односу на терен. 
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: 
1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 цм; 
2) спољним степеницама, рампама, степеништем и подизним платформама, за висинску 

разлику већу од 76 цм. 
Рампе за пешаке  
Члан 7 
Савладавање висинских разлика до 76 цм између две пешачке површине и на прилазу до 

објекта врши се применом рампи тако да: 
1) нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба од 5% може износити 

8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6 м); 
2) највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 м; 
3) рампе дуже од 6 м, а највише до 9 м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се 

одмориштима најмање дужине 150 цм; 
4) најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 цм, а уколико је двокрака 

чиста ширина рампе износи мин 150 цм, са подестом од мин. 150 цм; 
5) рампе су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 цм, ширине 5 - 10 цм и 

опремљене са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на 
висини од 70 цм, односно 90 цм; 

6) рукохвати треба да буду непрекидни и да се протежу са обе стране рампе најмање 30 цм 
испред почетка и иза завршетка рампе; 

7) рукохват треба да буде добро причвршћен за зид (носач), а завршеци рукохвата да буду 
окренути према зиду, односно према носачу; 

8) боја шипке треба да буде у контрасту са бојом позадине; 
9) рукохвати су пречника 4 цм, обликовани на начин да се могу обухватити дланом; 
10) рукохвати су постављени на две висине, од 70 цм и од 90 цм, продужени у односу на 

наступну раван рампе за 30 цм, са заобљеним завршетком; 
11) на огради рампе која се налази у спољном простору, рукохват је изведен од материјала који 

није осетљив на термичке промене; 
12) ограду са испуном од стакла потребно је уочљиво обележити; 
13) површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање; 



 

 

14) површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом; 
15) за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима из тачке 1) овог 

члана применити двокраке рампе са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене 
оградом, рукохватима или зидовима; 

16) подести на двокраким рампама морају бити минимум 150 цм са 170 цм како би се 
обезбедио простор за окретање инвалидских колица; 

17) изузетно, уколико постоје услови, рампа може савладавати и висинске разлике веће од 76 
цм - Слика 4. Рампе. 

Степенице и степеништа 
Члан 8 
Приступачност степеница и степеништа пројектује се и изводи тако да: 
1) најмања ширина степенишног крака буде 120 цм; 
2) најмања ширина газишта буде 33 цм, а највећа дозвољена висина степеника буде 15 цм; 
3) чела степеника у односу на површину газишта буду благо закошена, без избочина и 

затворена; 
4) површина чела и руб степеника у контрасту је у односу на газиште; 
5) између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама; 
6) приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта 

испуњавају услове предвиђене за рампе из члана 7. овог правилника; 
7) површина пода на удаљености од најмање 50 цм од почетка силазног крака степеништа има 

различиту тактилну и визуелну обраду у односу на обраду подеста; 
8) степеник у дну степенишног крака буде увучен у односу на површину којом се крећу пешаци 

испред споменутог крака; 
9) рукохвати су изведени у складу са чланом 7. став 1. тач. 5 - 11) овог правилника - Слика 

5.Степенице и степеништа. 
Лифт 
Члан 9  
Савладавање етажних висинских разлика у стамбеним зградама где постоји могућност за 

пројектовање једноставно прилагодљивих станова и објектима за јавно коришћење, врши се 
путем лифтова, тако да: 

1) прилаз лифту на нивоу улаза у зграду има слободан простор димензија најмање 150 x 200 цм, 
при чему је подна површина на удаљености од најмање 50 цм од врата лифта различите 
тактилне и визуелне обраде у односу на околну подну површину; 

2) унутрашње димензије кабине лифта износе најмање 110 x 140 цм; 
3) врата кабине лифта, која су смичућа или се отварају према спољној страни, имају ширину 

чистог отвора најмање 80 цм и обојена су контрастном бојом у односу на боју околног зида; 
4) преклопно седиште у кабини поставља се на висини од 50 цм, а лифт је опремљен са три 

стране рукохватом на висини од 90 цм; 
5) команде (дугмад) постављају се на висини од 90 цм до 120 цм од пода, а унутар кабине на 

удаљености 40 цм од угла кабине. Све команде су изведене са рељефним ознакама и 
контрастним бојама у односу на подлогу, с тим што је команда нивоа улаза у зграду 
различита по додиру и боји од осталих команди на контролној табли; 

6) лифт има звучну и визуелну сигнализацију за означавање спрата на који лифт стиже; 
7) подешено довољно трајање отварања врата у пуној ширини и могућност контроле отварања 

врата помоћу одговарајућег уређаја, ако је предвиђено аутоматско отварање и затварање 
врата; 

8) под кабине лифта треба да буде отпоран на клизање као и да осветљење кабине омогућава 
задовољавајућу видљивост без рефлексије. 



 

 

Када се савладавање висинске разлике решава уз употребу више лифтова, тада најмање један 
лифт мора испунити услове из става 1.овог члана и означава се знаком приступачности - 
Слика 6. Лифт. 

Члан 10 
За савладавање висинских разлика у стамбеним зградама и објектима за јавно коришћење, ако 

није могућа примена степеница и степеништа или рампи, примењују се подизне платформе. 
За савладавање висинских разлика у стамбеним објектима између спратова могу се изузетно 

примењивати посебни лифтови у облику седишта или платформе, који се крећу по шинама 
преко кракова степеништа тзв. "ескалифтови". 

Вертикално подизне платформе 
Члан 11 
Савладавање висинских разлика, у случају када не постоји могућност савлађивања ове разлике 

рампама, степеницама и степеништем врши се подизним платформама. Подизна платформа 
предвиђа се као плато величине најмање 110 цм до 140 цм са погонским механизмом, 
ограђена заштитном оградом до висине од 120 цм, пресвучена и опремљена материјалом 
који не клизи, опремљена прекидачима за позив и сигурносним уређајем.  

Косо подизна склопива платформа 
Члан 12 
Косо подизна склопива платформа користи се као елемент приступачности за потребе 

савладавања висинске разлике веће од 120 цм у унутрашњем или спољашњем простору, 
искључиво у стамбеним јединицама. Косо подизна склопива платформа поставља се на 
бочне зидове степеница или степенишну ограду, која се води дужином целог степеништа, а 
мора имати: плочу платформе величине најмање 90 × 100 цм, бочну подну преклопну 
заштиту висине 20 цм и преклопни заштитни рукохват, и опремљена је склопивим седиштем 
- Слика 7. Платформе. 

2. Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно 
коришћење  

Кретање у зградама  
Члан 13  
Улазни простор у грађевину је улаз до којег се долази директно с јавне пешачке површине или 

уз помоћ елемената приступачности за савладавање висинских разлика. 
Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да: 
1) испред улазних врата буде раван пешачки плато димензија најмање 150 x 150 цм; 
2) светла ширина улазних врата најмање 90 до 210 цм, а код јавних објеката најмање 183 цм; 

најмања дубина ветробранског простора, ако се овакав простор предвиђа за случај да се 
спољна и унутрашња врата отварају у истом смеру износи 240 цм, а за случај да се и једна и 
друга врата отварају према простору ветробрана износи најмање 300 цм; 

3) ветробрански простор се продужава према унутрашњем делу зграде за најмање 90 цм од 
равни унутрашњих врата; 

4) омогућава се аутоматско отварање врата помоћу "контакт" тепиха постављеног с обе стране 
врата у дужини од по 152 цм, ако је предвиђен такав начин отварања врата; 

5) под ветробрана је у нивоу улазног хола, односно степенишног простора зграда, а уколико се 
висинске разлике подова не могу избећи, оне се савладавају помоћу равног подеста у нивоу 
пода ветробрана који је дугачак најмање 150 цм и рампе, односно степеница. Подлога мора 
бити отпорна на клизање, а отирачи су од чврстог материјала, постављени тако да њихова 
површина буде у нивоу пода; 

6) све стаклене преграде су од неломљивог стакла и обезбеђене физичком запреком на висини 
од 90 цм и означене на висини од 140 до 160 цм; 



 

 

7) улаз у зграду буде наткривен увлачењем у објекат или помоћу надстрешнице, и довољно 
уочљив. 

Ако зграда има више спољних улаза, услове из става 2.овог члана мора испуњавати најмање 
један улаз, који се означава знаком приступачности особама са инвалидитетом у простору. 

Члан 14 
За несметано кретање у простору пројектују се пешачки прилази и ходници који имају ширину 

од најмање 180 цм (изузетно 195 цм) за двосмерно кретање, а најмање 90 цм за 
једносмерно кретање у пролазима на краћим растојањима. 

Ако објекат има више ходника или пролаза до исте тачке, услове из става 1. овог члана мора 
испуњавати најмање један од њих, који се означава ознаком приступачности. 

Члан 15 
Савладавање етажних висинских разлика врши се унутрашњим степеницама и степеништима, 

рампама и лифтовима у складу са чл. 7 - 12. овог правилника. 
Унутрашње степенице и степеништа испуњавају услове из члана 8.овог правилника. 
За савладавање етажних висинских разлика користе се првенствено двокраке и вишекраке 

степенице, исте дубине и висине кроз све етаже у згради. 
Члан 16 
За повезивање две равне комуникацијске површине са висинском разликом до 76 цм, поред 

степеница могу се пројектовати рампе које испуњавају услове из чл. 6, 7.и 8. овог 
правилника. 

Члан 17 
Ширина врата за несметан пролаз инвалидских колица је најмање 80 цм. Врата ширине 90 цм 

предвиђају се ако постоји потреба окретања корисника инвалидских колица у довратнику, 
ако су врата близу прага, или су улазна врата на јавним зградама, односно ако постоји већи 
проток људи. Коришћење појединих просторија у зградама. 

Слободна маневарска површина на прилазу вратима има ширину од најмање 150 цм, а у случају 
уских простора, предвиђају се смичућа врата. 

У стамбеним зградама и објектима за јавно коришћење могу се предвидети аутоматска врата и 
клизајућа аутоматска врата. 

Квака и кључаоница су на висини од приближно 80 цм од пода.  
Ивица врата на страни на којој се налази квака удаљена је најмање 50 цм од угла просторије, 

односно од избочине на зиду или друге препреке постављене усправно на раван врата, а 
уколико су врата аутоматска треба да буду опремљена вертикалном кваком која се повлачи 
надоле, дужине најмање 30 цм, која се лако хвата и чији најнижи крај лежи приближно на 
висини од 80 цм изнад доње ивице врата. 

Врата су визуелно лако уочљива и обележена на начин предвиђен у члану 13. овог правилника. 
Члан 18 
Приликом уграђивања фиксних елемената намештаја обезбеђују се коридори за кретање 

ширине најмање 90 цм. 
Подови у стамбеним и другим просторијама не могу имати висинске разлике нити друге 

препреке (прагове), а ако их имају оне не могу бити више од 2 цм и морају бити заобљених 
ивица. 

Коришћење појединих просторија у зградама 
Члан 19 
Ходници, предсобља и друге помоћне просторије су ширине најмање 150 цм и дужине 200 цм 

без опреме (једноставно прилагодљиви стан). 
Сви пролази између соба су без прагова односно других висинских разлика. 



 

 

Спаваће, дневне собе и простор за обедовање и рад у дневној соби у становима су најмање 
површине од 9 м2, а дужина краће странице је најмање 240 цм. 

Собе, учионице и радни простор, подразумевају слободан простор за окретање инвалидских 
колица у просторији: 

1) најмање површине круга пречника од 150 цм; 
2) простор за кретање око намештаја ширине најмање 120 цм; 
3) радни сто конзолно изведен тако да је горња плоча на висини од највише 85 цм, с дубином 

приступа од најмање 50 цм; 
4) улазна врата учионице и радног простора ширине светлог отвора најмање 80 цм, собе 

најмање 80 цм. 
Слободан простор око кухињске опреме у становима које користе особе у инвалидним 

колицима, треба да дозвољава маневрисање колицима, што се обезбеђује на следећи 
начин: 

1) слободна радна плоча дужине је најмање 90 цм; 
2) радна, грејна плоча и судопер конзолно су изведене с дубином приступа од најмање 50 цм, 

горњом плочом на висини од највише 85 цм; 
3) висећи елементи постављени су доњим рубом на висину од 120 цм од површине пода; 
4) доњи елементи на извлачење, слободни употребни простор за кориштење кухињских 

елемената и окретање инвалидских колица имају површину круга пречника од најмање 150 
цм; 

5) улазна врата ширине светлог отвора најмање 80 цм. 
При пројектовању санитарних просторија у објектима за јавно коришћење и становима 

намењеним особа са инвалидитетом обезбеђује се потребан простор за несметан приступ 
инвалидским колицима до појединих санитарних уређаја. 

Опрема санитарних просторија треба да буде једноставна и приступачна за коришћење.У 
санитарним објектима мора бити уграђен алармни уређај. Коришћење појединих просторија 
у зградама. 

WC 
Члан 20  
WC мора мора бити пројектован тако да омогући испуњење следећих услова: 
1) врата ширине светлог отвора најмање 90 цм, која се отварају према споља; 
2) приступачну кваку на вратима према одредбама члана 21. овога правилника; 
3) уграђен механизам за отварање врата споља у случају позива у помоћ, одговарајуће 

електричне инсталације; 
4) WC шољу конзолног типа заједно с даском за седење висине од 45 цм до 50 цм. Уз WC шољу 

предвиђена су два држача за руке дужине 90 цм, постављена на зид у распону висине од 80 
цм до 90 цм изнад површине пода; 

5) најмање један држач за руке који мора бити преклопни и то обвезно онај с приступачне 
стране WC шоље, а други може бити фиксно причвршћен на зид; 

6) удаљеност предње ивице WC шоље од зида од најмање 65 цм; 
7) покретач уређаја за испуштање воде у WC шкољку постављен на висини од 70 цм изнад 

површине пода, или изведено сензорско испуштање воде у WC шољу; 
8) конзолни умиваоник ширине најмање 50 цм на висини од 80 цм, са сифоном смештеним у 

или уз зид; 
9) славину - једноручну или уграђено сензорско отварање и затварање воде; 
10) ширину употребног простора испред WC шоље најмање 90 цм; 
11) ширину употребног простора испред умиваоника најмање 90 цм; 



 

 

12) слободни простор за окретање инвалидских колица најмање површине круга пречника од 
150 цм; 

13) нагнуто заокретно огледало постављено доњим рубом на висину од 100 цм; 
14) вешалицу за одећу на висини од 120 цм; 
15) алармни уређај с прекидачем на притисак или врпцом за повлачење, на висини од 60 цм; 
16) сву другу опрема доступну кориснику инвалидских колица која не смета кретању, 

учвршћену на зид, изведену контрастно у односу на под и зидове; 
17) на улазним вратима кабине поставља се знак приступачности на висини од 140 цм до 160 

цм. 
У случају да је WC у јавној употреби, обавезно је да буде приступачан. 
У јавним тоалетима и тоалетима у објектима за јавно коришћење (хотелима, ресторанима са 

више од сто места, домовима здравља, школама, факултетима, и др.), у којима је обавезно 
извођење четири или више кабина, најмање по једна кабина у мушком и женском делу WC-а 
пројектује се у складу с условима из овог правилника и најмање један умиваоник који 
испуњава услове из тачке 8) овог правилника. 

Тактилна стаза водиља поставља се од улазних врата грађевине до врата јавног WC-а у ширини 
од најмање 40 цм - Слика 8. WC. 

Купатило 
Члан 21  
Купатило се пројектује тако да има: 
1) каду висине горње ивице највише 50 цм и/или простор за туширање изведен без преграде, 

величине најмање 90 × 90 цм; 
2) држач за руке уз каду постављен у распону висине од 80 цм до 90 цм од површине пода, 

односно држач уз простор за туширање постављен на висину од 75 цм; 
3) у простору за туширање водоотпорно преклопно седиште постављено у распону висине од 45 

до 50 цм; 
4) сву опрему доступну кориснику инвалидских колица која не смета кретању, учвршћену на 

зид, изведену контрастно у односу на под и зидове; 
5) опрему прописану за приступачни тоалет - умиваоник, огледало, славину, вешалицу, алармни 

уређај, WC шољу и уређај за испуштање воде у WC шољу у складу са чланом 20. овог 
правилника; 

6) ако је купатило предвиђено са WC-ом у истом простору, ширину врата светлог отвора од 
најмање 80 цм, ширину врата светлог отвора од најмање 90 цм, ако се у купатило улази с 
јавне комуникације; 

7) туш кабина има: 
(1) димензију најмање 230 x 230 цм; 
(2) врата, ширине светлог отвора најмање 80 цм која се отварају према споља; 
(3) површину простора испод туша најмање 90 x 90 цм, изведену без прагова с нагибом за 

одвод воде; 
(4) једноручну или славину с уграђеним сензором; 
(5) алармни уређај с прекидачем на притисак или врпцом за повлачење на висини од 60 цм; 
(6) вешалицу за одећу постављену на висини од 90 цм до 120 цм, држач за сапун постављен на 

висину од 90 цм - Слика 9. Купатило. 
Врата, прозори и ограде на терасама 
Члан 22  
Отвори за врата и прозоре, као и ограде на балконима и терасама у просторијама које се налазе 

у објектима за јавно коришћење и становима пројектују се тако да: 



 

 

1) су светле ширине свих унутрашњих и балконских врата најмање 81 цм, а улазних најмање 91 
цм; 

2) нема прагова виших од 2 цм, што исто важи и за балконска врата; 
3) врата, ако су застакљена, буду од неломљивог стакла или заштићена решетком, а ако је 

стакло ломљиво, онда врата смеју бити застакљена од висине 80 цм од пода па навише; 
4) треба избегавати постављање врата тако да се отварају према ходницима или просторима у 

којима постоји циркулација људи; 
5) се велике стаклене површине у близини веома прометних простора обележавају на висини 

од 160 цм; 
6) се прозорски парапет поставља на највише 80 цм од нивоа пода; 
7) се прозори лако отварају и затварају, а кваке на њима се постављају у висини од 90 цм до 120 

цм од пода; 
8) ограда на балконима и терасама у становима за особе у инвалидским колицима омогућава 

поглед у подручју 30 цм од пода па навише, а уколико ограда није транспарентна, висина 
нетранспарентног дела не сме прелазити 90 цм. 

Уређаји за управљање и регулацију инсталација 
Члан 23  
Уређаји за управљање и регулацију инсталација у згради (склопке, прикључнице и интерфон и 

др.) пројектују се тако да: 
1) интерфон треба да омогући и аудио и видео комуникацију и поставља се на висини од 90 цм 

до 120 цм од пода; 
2) прекидач за светло и звонце постављају се на висини од 90 цм од пода; 
3) утичнице за светиљку, телевизор, телефон и друге уређаје постављају се на висини од 40 цм 

од пода; 
4) утичнице у кухињи изнад радне плоче постављају се на висини од 100 цм од пода; 
5) утичнице изнад кревета постављају се на висини од 80 цм од пода; 
6) потезни аларм и потезни прекидач постављају се да потезач досеже до висине од 60 цм до 70 

цм од пода; 
7) сви уређаји постављају се на удаљености од 40 цм од углова собе; 
8) сви водоводни прикључци као и одвод отпадне воде изводе до висине од 100 цм од пода; 
9) ради лакшег уочавања, сви уређаји буду у контрастним бојама према подлози, а 

информације на њима рељефне за читање додиром; 
10) кваке омогућавају лак прихват и окретање, како би их могле користити и особе са 

ограниченом снагом у рукама и шакама. 
Члан 24  
У улазима стамбених зграда сандучићи за пријем поште постављају се на висини од 90 цм до 

120 цм од пода. 
Посебни услови за поједине објекте и елементе опреме 
Члан 25  
При пројектовању болница, домова здравља, домова за старе, рехабилитационих центара, 

домова за одмор и сл., поред услова предвиђених овим правилником, потребно је 
предвидети: 

1) празан простор уз кревет величине најмање 160 x 100 цм; 
2) купатило уз собу; 
3) собу опремљену алармним уређајем; 
4) собу означену знаком приступачности на висини од 140 цм до 160 цм од пода. 
На свакој етажи најмање једна соба мора да испуњава наведене услове. 
 



 

 

Члан 26  
У пословним објектима, висина шалтера и продајних пунктова прилагођава се потребама особа 

са инвалидитетом и износи 80 цм од пода, а ако у објекту постоји више пунктова или 
шалтера или других елемената опреме за рад са странкама, обезбеђује се најмање један 
пункт који испуњава тај услов. 

У објектима за јавно коришћење у којима се кретање пешака усмерава оградом, ширина 
приступног коридора износи најмање 90 цм. 

Шалтер 
Члан 27  
Приступачан шалтер има горњу раван изведену на висини од највише 85 цм, конзолно 

обликован, дубине приступа од најмање 50 цм, комуникацијско помагало, као и постављену 
тактилну црту вођења, ширине најмање 40 цм с ужљебљењима у смеру вођења, постављену 
од улазних врата грађевине до шалтера. 

Када се у сали налазе три или више шалтера истог типа пословања, један од три шалтера мора 
испуњавати услове приступачности. 

Када су посебним прописима који уређују заштиту у пословању готовим новцем и вредностима 
одређени услови за шалтере, приступачни шалтер обвезно осигуравају и испуњавање услова 
тог прописа - Слика 10.Шалтер. 

Пулт 
Члан 28  
Приступачан пулт је изведен најближе улазу у простор и/или просторију у којој се услуга пружа. 

Постављен је горњом равни на висину од 80 цм, подгледом на висину од најмање 70 цм. 
Конзолно је обликован с дубином приступа од најмање 50 цм. Мора имати осигуран приступ 
од најмање 120 цм. Означен је ознаком приступачности, има комуникацијско помагало, као 
и постављену тактилну црту вођења од улазних врата грађевине до пулта ширине најмање 
40 цм с ужљебљењима у смеру вођења. 

Када се у дворани налазе три или више пултова истог типа пословања један од три пултова 
мора испуњавати услове приступачности. 

Члан 29  
У биоскопима, конгресним салама, стадионима, гледалиштима и сличним објектима, 

предвиђају се посебна места за смештај инвалидских колица, чије су димензије најмање 90 x 
140 цм, с тим да је под изведен без нагиба, од материјала отпорног на клизање. Ова места се 
предвиђају поред пролаза, односно у близини улаза и видно су обележена, а могу бити и 
груписана. 

Обавезни број приступачних места у гледалишту одређује се на темељу укупног броја седећих 
места и то: 

1) од 100 до 300 седећих места, изводе се најмање два приступачна места; 
2) од 301 до 1.000 седећих места, изводи се најмање 2% приступачних места; 
3) од 1.001 и више седећих места, изводи се најмање 1% приступачних места. Биоскоп. 
Члан 30  
У јавним спортским и рекреативним објектима, купалиштима и игралиштима за потребе особа 

са инвалидитетом предвиђају се посебно означене кабине за пресвлачење. 
Минималне димензије кабина су 160 x 210 цм, са вратима широким најмање 80 цм која се 

отварају према спољној страни. 
Опремљене су одговарајућим алармним уређајем и уређајем за принудно отварање врата са 

спољне стране. 
Клупа на преклапање поставља се у распону висине од 45 цм до 50 цм. 
Предвиђа се вешалица за одећу на висини од 140 цм. 



 

 

Ивице на поду базена не смеју бити више од 2 цм, од чега се изузима обрада ивице базена за 
пливање, у дужини од најмање 150 цм са банкином висине 50 цм, а ширине 30 - 40 цм. 

Грађевине у којима су предвиђене кабине за пресвлачење, обвезно је извести најмање 10% 
приступачних кабина, рачунајући од укупног броја кабина, али не мање од једне.  

Кабине за пресвлачење. 
Јавне телефонске говорнице, други уређаји и опрема 
Члан 31  
Јавне телефонске говорнице морају испунити следеће услове: 
1) под кабине, односно простора у непосредној близини телефонског апарата је на висини 

највише 2 цм у односу на приступни пешачки плато чије су димензије 150 x 150 цм, а ако је 
висинска разлика до 8 цм у односу на приступни пешачки плато потребно је приступ 
обезбедити рампом; 

2) ако је телефонски апарат смештен у кабини, димензије кабине су 90 x 110 цм, а врата кабине 
се отварају према спољној страни и имају ширину најмање 80 цм; 

3) телефонски апарат је постављен на висини од 100 цм до 120 цм; 
4) у непосредној близини апарата, односно у кабини је постављено преклопно седиште на 

висини од 50 цм; 
Текстофон, факс, банкомат постављени су доњом ивицом на висину од 70 цм од површине 

пода. 
Други уређаји и опрема за ПТТ саобраћај пројектују се на висини од 100 цм до 120 цм од пода. 

Уређаји се постављају на начин да осигуравају приступачност. 
Када се уређаји из овога члана налазе унутар грађевине, приступачнима за слепе и слабовидне 

особе сматрају се, ако је од улазних врата грађевине до уређаја постављена тактилна црта 
вођења - Слика 11. Јавна говорница, банкомат. 

3. Елементи приступачности јавног саобраћаја  
Тротоари и пешачке стазе 
Члан 32  
Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору су међусобно повезани и 

прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 
до 8,3% (1:12). 

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 
2%. 

Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су осветљена, означена и са 
обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања. 

Клупе треба да имају седишта на висини од 45 цм и рукохвате на висини од 70 цм изнад нивоа 
шетне стазе у 50% од укупног броја клупа. Поред клупа се обезбеђује простор површине 110 
цм са 140 цм за смештај помагала за кретање. 

Члан 33  
Ради несметаног кретања ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 180 цм, а изузетно 

120 цм, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 цм. 
Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. Профили решетки, поклопаца и 

шахтова треба да буду безбедни за кретање учесника у саобраћају. 
На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала 

обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу. 
Члан 34  
У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге 

препреке, а постојеће препреке се видно обележавају. 



 

 

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови 
крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 
цм у односу на површину по којој се пешак креће. 

Пешачки прелази и пешачка острва 
Члан 35  
Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 
Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. 
Пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима потребно је опремити светлосном 

сигнализацијом са најавом и звучном сигнализацијом. 
Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и у 

ширини пешачког прелаза. 
За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци 

који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом 
закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%. 

Површина пролаза кроз пешачко острво изводи се са тактилним пољем безбедности 
/упозорења, на целој површини пролаза кроз острво. 

Закошени део пешачке стазе на месту прелаза на коловоз једнак је ширини пешачког прелаза. 
Површина закошеног дела пешачке стазе на месту прелаза на коловоз изведена је са тактилним 

пољем безбедности/упозорења - Слика 12. Пешачки прелази и пешачка острва. 
Места за паркирање 
Члан 36  
Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини 

улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката, означавају се 
знаком приступачности. 

Места за паркирање треба да испуне следеће услове: 
1) најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом 

износи 370 цм x 480 цм; 
2) место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно 

на тротоар величине је 590 x 500 цм с међупростором ширине 150 цм; 
3) Уколико паркиралиште није изведено у истом нивоу са оближњом пешачком стазом тада ће 

се излаз са паркиралишта обезбедити спуштеном пешачком стазом максималног нагиба од 
8,3% и минималне ширине најмање 140 цм колико износи слободан простор за 
маневрисање. 

4) Приступачно паркинг место мора увек да се пројектује у хоризонталном положају, а никада 
на уздужном нагибу. Дозвољен је само одливни попречни нагиб од максимално 2%. 

5) Приступачно паркинг место треба да има директну пешачку везу између пројектованог 
слободног простора за маневар и најближе пешачке стазе, без изласка на коловоз, а у складу 
са препорукама датим за пешачке стазе. 

6) Потребно је обезбедити приступачан пешачки приступ аутоматима или шалтеру за продају 
паркинг карата, а у складу са препорукама за шалтере и уређаје у објектима. 

Поред услова из става 2. овог члана предвиђа се: 
1) за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и 

веће стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање, а најмање 
једно место за паркирање; 

2) на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу 
прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за 
паркирање; 



 

 

3) на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и 
регионалних путева 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног 
места за паркирање; 

4) на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге здравствене и 
социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање два 
места за паркирање. 

5) свако паркиралиште које је обележено мора имати најмање једно приступачно место за 
паркирање - Слика 13. Места за паркирање. 

Стајалишта јавног превоза 
Члан 37  
На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 300 цм, 

а прилазне пешачке стазе треба да буду изведене у истом нивоу, без денивалација, према 
препорукама за пешачке стазе у складу са чланом 32. овог правилника.  

Уколико плато стајалишта јавног превоза није у истом нивоу са пешачком стазом, приступ 
платформи обезбедиће се спуштањем стазе или платформе максималног нагиба од 10%, или 
помоћу рампе максималног нагиба 5%, минималне ширине од 120 цм. 

Зона уласка у возило јавног превоза испред предњих врата возила визуелно се обележава 
контрастом и изводи се тактилним пољем безбедности минималне површине 90 x 90 цм које 
је повезано са системом тактилне линије вођења. 

Унутар објеката за јавни транспорт (друмски, авио, железнички и други транспорт) уколико није 
другачије предвиђено, примењују се међународни стандарди који уређују ову област (IATA, 
UIC, ICAO и др). 

Раскрсница 
Члан 38  
На раскрсници пешачки прелаз мора имати приступачни семафор са звучном сигнализацијом и 

тактилно поље безбедности/упозорења у ширини спуштеног дела пешачког прелаза.  
Системи за оријентацију 
Члан 39  
Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче (у даљем тексту: знакови) су видљиви, 

читљиви и препознатљиви. 
Знакови у смислу става 1.овог члана су: 
1) знакови за оријентацију (скице, планови, макете и др.); 
2) путокази; 
3) функционални знакови, којима се дају обавештења о намени појединих простора 

(паркиралишта, гараже, лифтови, санитарне просторије и др.). 
Знакови треба да буду универзалне форме, распоређени на такав начин да заједно служе 

оријентисању корисника и да представљају повезани ланац информација. 
Знакови на зидовима се постављају на висини од 140 цм до 160 цм изнад нивоа пода или тла, а 

ако то није могуће, мора се обезбедити да текст одговара растојању погодном за читање. 
Знакови су добро учвршћени, а ради отклањања рефлексије, могу бити рељефни - избочени и 

правилно постављени у односу на извор светлости. 
Када год је могуће важне јавне информације треба истовремено да буду дате на различите 

начине, односно визуелно-звучно-тактилно. 
Висина слова на знаковима не сме бити мања од 1,5 цм за унутрашњу употребу, односно 10 цм 

за спољашњу употребу. 
Препознавање врата, степеница, рампи лифтова и пролаза, опрема за противпожарну заштиту, 

опреме за спасавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних боја 
одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова. 



 

 

Ради побољшања пријема звука у јавним просторијама постављају се асистивни слушни 
системи. 

Тактилна поља безбедности треба да се постављају испред свих опасних зона (на пример: 
наилазак на степенице, наилазак на опасне фиксне препреке и слично) укључујући и 
употребу на пешачким прелазима и пешачким острвима. 

Тактилно поље безбедности/упозорења може се у изузетним случајевима извести и као трака 
минималне ширине 40 цм која се поставља искључиво уздужно, уз руб пешачке стазе или 
руб стајалишта јавног превоза, а као мера безбедности пешака и њиховог спречавања да 
дођу у непосредни контакт са моторизованим саобраћајем. 

Хоризонтална тактилна сигнализација при промени правца поставља се по правилу под правим 
углом или под неким другим углом, с тим да се свака промена правца кретања мора 
означити и извести са тактилним пољем за усмеравање. 

Препоручује се да тактилне ознаке буду у контрастној боји, у односу на боју остатка пешачке 
стазе. 

За оријентисање могу служити и ограде, одводнице воде, ивично зеленило, уличне светиљке 
и/или контрастне линије водиље, које се пројектују и изводе уздужно уз рубове пешачких 
стаза и које интуитивно воде кориснике у одређеном правцу. 

Знакови у смислу овог члана поседују и информације на Брајевом писму, које се постављају 
испод информације која има истоветно значење.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7Прилог 
СЛИКОВНИ ПРИКАЗ ОЗНАКА ПРИСТУПАЧНОСТИ, УСЛОВА УПОТРЕБЕ ПОМАГАЛА И 
ОБАВЕЗНИХЕЛЕМЕНАТА ПРИСТУПАЧНОСТИ 
 

 
 

Слика1  Ознаке приступачности 

1.1 Ознака приступачности за кориснике инвалидских колица,  1.2 Ознака приступачности за слепа лица, 
1.3 Ознака приступачности за слабовида лица, 1.4 Ознака приступачности за глуве особе и особе оштећеног слуха, 
1.5 Ознака приступачности за особе које користе помагала при кретању, 
1.6 Ознака приступачности за особе које се крећу уз пратњу пса водича, 
1.7 Ознака приступачности за мајке са децом у дечијим колицима,  1.8 Ознака приступачне рампе, 
1.9 Ознака приступачног степеништа,    1.10 Ознака приступачног лифта, 
1.11 Ознака приступачне вертикалне подизне платформе, 1.12 Ознака приступачне косо подизне склопиве 
платформе, 
1.13 Ознака приступачног улаза,     1.14 Ознака приступачног wc-a, 
1.15 Ознака приступачне туш кабине,   1.16 Ознака приступачног кафеа или ресторана, 
1.17 Ознака приступачног купалишта, 
1.18 Ознака приступачне телефонске говорнице,   1.19 Ознака приступачног факса и компјутера, 
1.20 Ознака приступачног гледалишта,    1.21 Ознака корисничког помагала, 
1.22 Ознака индуктивне петље,    1.23 Ознака приступачног шалтера, 
1.24 Ознака приступачног шалтера,    1.25 Ознака приступачног паркинг места. 

 



 

 

 

 
 

 
 

Слика 2 Антропометријске величине (* Све мере у овом прилогу су дате у центиметрима) 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   Пример завршне рељефне 
обраде тактилне површине 

 

Слика 3 Кретање слепих и слабовидих особа 



 

 

 
 

Слика 4 Рампе за пешаке 

 



 

 

 
 

Слика 5 Степенице и степеништа 

 
 

Слика 6 Лифт 

 



 

 

 
 

Слика 7 Платформе 



 

 

 
 Слика 8 WC 

 



 

 

 

 
 

Слика 9 Купатило 

 



 

 

 
 

Слика 10 Шалтер 

 
 Слика 11 Јавна говорница, банкомат 

 



 

 

 

 

 

 
Слика 12 Пешачки прелази и пешачка острва 



 

 

 
 

Слика 13 Места за паркирање 
 

 



 

 

Подзаконски правни акт, Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник 
рс", бр. 18/97) разрађују се урбанистичко-технички услови (у даљем тексту: услови) за 
планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и 
пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у 
њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица (у даљем тексту: лица са посебним потребама у простору). 
НАПОМЕНА: Остале илустрације о приступачности видети у Правилнику 22/2015. 
 
КАЗНЕНЕ МЕРЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА ЗА 
ПОТРЕБЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
Члан 205  
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казни ће се за прекршај привредно друштво, 
односно друго правно лице, ако не омогући урбанистичком или грађевинском  инспектору 
вршење  мадзора у складу са овим законом (чл. 173. и 175).  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или 
другом правном лицу, новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара.  
Захтев за покретање прекршајног поступка из ст. 1. и 2. овог члана подноси орган надлежан за 
издавање локацијске дозволе, односно носилац израде плана, а ако је оснива чтог правног лица 
јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, односно Република Србија, обавештава 
оснивача о поднетој пријави за прекршај.  
Члан 206  
Новчаном казном од 300.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго 
правно лице које је инвеститор објекта ако не обезбеди приступ објекту особама са 
инвалидитетом у складу са стандардима приступачности (члан 5).  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или 
другом правном лицу, новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.  
Захтев за покретање прекршајног поступка из ст. 1. и 2. овог члана подноси надлежни 
урбанистички инспектор.  
Члан 207  
Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или 
друго правно лице које израђује документе просторног и урбанистичког планирања или обавља 
друге послове одређене овим законом, ако не омогући урбанистичком или грађевинском 
инспектору потпун и несметан увид у расположиву документацију (чл. 173. и 175).  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу, новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. Захтев за покретање прекршајног 
поступка из ст. 1. и 2. овог члана подноси надлежни урбанистички, односно грађевински 
инспектор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

НАГРАДА ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ - Студијска посета Милану  
 
Град Ниш у 2017.години на Конкурс за доделу награде о приступачности пријавио се пројектом 
„Унапређење приступачности Града Ниша“, који је истовремено и стратешки пројекат у 
Акционом плану одрживог развоја Града Ниша за период 2015-2020.година. Истовремено на 
Конкурсу комисији је представљен информатор „Водич кроз права и субвенције намењене 
особама са инвалидитетом на територији Града Ниша“ бр.7-8, јединствен таквог типа у Србији. 
Награду коју је добио Град Ниш од Заштитника грађана Републике Србије у области стратешког 
промишљања и проактивности у оквиру области стварања приступачног окружења од посебног 
је значаја за Град Ниш и за нас лично који се активно бавимо овом проблематиком, јер нам даје 
додатну снагу и енергију да у будуће наставимо са овом значајном планском активношћу. Ово је 
истовремено додатна обавеза за наш Град да у сарадњи са вашом институцијом применимо 
стандарде у области стварања приступачнијег окружења за добробит ове популације. 
На иницијативу Градоначелника Града Ниша, Градско веће Града Ниша одредило је делегацију 
за студијску посету Граду Милану и Алесандрији: Јордана Ивановића, председника Савета за 
рад са особама са инвалидитетом на територији Града Ниша и Тијану Ђорђевић Илић, члана 
Градског већа за социјална питања. 
На основу студијске посете Граду Милану и Алесандрији која је организована поводом награде 
коју је доделио Заштитник грађана Републике Србије у сарадњи са Сталном конференцијом 
градова Србије и Тимом за приступачност и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, 
Граду Нишу, Крагујевцу и Пироту, може се констатовати да је посета веома значајна за нашу 
локалну заједницу због нових сазнања и размене искустава и да су позитивни утисци са ове 
студијске посете. На основу студијске посете Граду Милану и Алесандрији у Србији може се 
применити модел мапирања јавних институција, јавних површина и маршута за кретање особа 
са инвалидитетом ради стварања приступачнијег окружења. Град Ниш је преузео модел 
имплементације пројекта Града Милана „Један лаки километар“ и за ту намену определио 
5.000.000,00 динара за 2018.годину. Овим пројектом у планирано је уклањање архитектонских 
баријера у пречнику од 1 км од Споменика у централној зони Града Ниша, где особе са 
инвалидитетом углавном завршавају све своје активности. Планирано је 2.500.000,00 динара за 
постављање рампи испред зграда на основу Конкурса. 2.500.000,00 динара за обарање 
ивичњака, тротоара и осталих јавних површина које су на сметњи овим лицима. Планирана је 
ревизија приступачности на основу стандардизације постављених рампи које, такође, 
представљају баријере овим лицима, јер нису урађене по прописаним стандардима.  
За слепа и слабовида лица предвиђено је постављање смернице за кретање и тактилна поља 
безбедности у Граду, за глува и наглува лица биће отворен сајт који ће бити од посебног значаја 
за информисање ових лица.  
На основу  студијске посете Граду Милану и Алесандрији, може се констатовати да постоје 
сличности и разлике у стратешком промишљању и то: сличност постоји у погледу планског 
уклањања архитектонских баријера (обарање ивичњака и тротоара), а разлике постоје у 
погледу надлежности институција које се баве стратешким промишљањем и проактивношћу, 
јер у Милану постоји Дирекција за приступачност, која упошљава одређени број лица, који се 
активно баве овом проблематиком, а у Нишу стратешко промишљање и проактивност поверено 
је представницима Градског већа и Савету за рад са особама са инвалидитетом. У Италији много 
већа финансијска средства се издвајају за стратешко промишљање и проактивност, мапирање и 
уклањање архитектонских баријера и цивилном сектору. 
Град Ниш на основу стратешког промишљања и проактивности активно наставља да ради на 
развоју приступачнсти у свим сегментима, а посебно на физичком уклањању архитектонских 
баријера и на доступности информација и комуникација. У сарадњи са Народним Музејом све 



 

 

јавне институције у њиховој надлежности имаће обележја на Брајевом писму, где ће се 
омогућити боља комуникација за слепа и слабовида лица. 
 

 
Искуства других градова, такође, су значајна за унапређење приступачности у нашој локалној 
заједници, а посебно за децу са менталним инвалидитетом и постављање „Туристичке табле“ 
на Брајевом писму за слепа и слабовида лица. 
 

 
 

Члан Градског већа за социјална питања Тијана Ђорђевић Илић 
 
 



 

 

АКТИВНОСТИ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА НА ПОБОЉШАЊУ И 
УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ОСТАЛИХ РАЊИВИХ КАТЕГОРИЈА 
ЛИЦА 
 
Члан Градског већа за социјална питања Тијана Ђорђевић Илић, за време свог мандата је у 
сарадњи са Градоначелником Града Ниша Дарком Булатовићем,  дала је непроценљив 
допринос у области социјалне заштите у свим сегментима друштвеног рада и живота, а посебно 
на побољшању и унапређењу положаја рањивих категорија лица – особа са инвалидитетом. 
Многобројним иницијативама члана Градског већа Тијане Ђорђевић Илић у сарадњи са Саветом 
за рад са особама са инвалидитетом на територији Града Ниша спроведене су многобројне 
конкретне мере и акције у Граду на побољшању положаја ове популације, као што су увођење 
услуге персоналне асистенције као сталне услуге социјалне заштите, где је Град Ниш први град у 
Србији који је увео ову услуга оваквог типа уместо пројектног финансирања. 
Град Ниш је у 2018.години на њену иницјативу уз подршку Градоначелника увећао позиоцију 
финансирања програмских активности организација и удружења особа са инвалидитетом за 
више од 50% од 13.400.000,00 динара на 20.000,00 динара, што је уједно и највеће увећање у 
Србији за ту намену. Преко кабинета Градоначелника примељен је велики број странака, ради 
сагледавања њихових потребаи решавања њихових многобројних проблема, што није био 
случај у претходном периоду. 
Град Ниш је потписник многобројних уговора за разрешавање многобројних проблема рањивих 
категорија лица, а посебно избеглих и расељених лица у свим сегментима друштвеног живота. 
На иницијативу члана Градског већа Тијане Ђорђевић Илић подржан је пројекат „Један лаки 
километар“ у износу од 5.000.000,00 динара, пројекат уклањања архитектонских баријера у 
установама образовања у износу од 5.000.000,00 динара, као и израду стратегије 
приступачности Града Ниша у износу од 1.000.0000,00 динара у сарадњи са КЛЕРП-ом и 
удружењима цивилног сектора. 
 
НАПОМЕНА: Кратак опис активности 

председник Савета, Јордан Ивановић 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
Канцеларија за локални економски развој и пројекте 
Орловића Павла 28а  
Начелник др Милан Ранђеловић 
 

Предмет:  Закључак Радне групе 
 
На II седници Радне групе за припрему, спровођење и мониторинг пројекта „Један лаки 
километар“ која је одржана 30.11.2018.године у Градској Кући, 7.Јули бр.2, једногласно је донет 
следећи 
 



 

 

З А К Љ У Ч А К 
1) Једногласно се усваја пројекат „Један лаки километар“, који обухвата уклањање 
архитектонских баријера и стварање приступачнијег окружења за потребе особа са 
инвалидитетом и других рањивих категорија лица у градском језгром пречника од 1 км. 
Пројекат обухвата: уклањање архитектонских баријера на основу мапирања приоритетних 
локација и то: обарање ивичњака, реконструкција закошених делова пешачких стаза, 
реконструкција раскрсница, постављање тактилних поља безбедности, постављање 
демонтажних рампи испред институција од јавног значаја као и прилагођавање новог 
подземног пролаза, а у складу са техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
обејеката, којима се осигурава неометано кретања и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама (Сл.глсник РС бр.22/2015), чиме угрожавају безбедност пешака и представљају 
баријеру за самостално кретање особа са инвалидитетом – (1.фаза пројекта). 
 
2) Предлог пројекта се упућује на даљу надлежност Канцеларија за локални економски 
развој и пројекте у погледу верификације и обезбеђивања буџетске позиције за његово 
финансирање у износу од 5.000.000,00 динара у 2019.години, као и обезбеђивања пројектно-
техничке документације и расписивања јавних набавки за ту намену. 
 
3) Израда Решења које ће бити упућено Градском већу на даљу надлежност. 
 
Прилог: Пројекат „Један лаки километар“     Радна група 
 

              председник, Јордан Ивановић 
 
 
ПРИМЕРИ ДОБРЕ И ЛОШЕ ПРАКСЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
Град Ниш је направио одређени помак што се тиче приступачности за потребе особа са 
инвалидитетом, јер је у односу на претходни период уклонио многобројне архитектонске 
баријере. Као примери добре праксе могу се навести следеће институције и установе које су 
доступне: ГО Пантелеј, Нишки културни центар, ПТТ железничка станица, Универзитет у Нишу 
(потпуно приступачан), Правни факултет, Филозоски факултет, Електронски, Машински и 
Грађевински факултет, нови Клинички Центар, Спортски центар „ Чаир“, итд. 
 
Постављене су тактилне траке на новоизграђеним булеварима. Извршена је говорна 
сигнализација за слепа лица на семафорима најфреквентијим раскрсницама у граду. Неопходно 
је истаћи, да су Апотеке у Граду  углавном прилагођене потребама особа са инвалидитетом.  
А) Примери добре праксе приступачности:  
Град Ниш је први град у Републици Србији који је прилагодио диспанзер ЕИ Ниш за потребе 
примарне здравствене заштите ових лица пружањем готово свих услуга из области здравста и 
превентивне медицине на једном месту. Хотелски објекти су, такође, у потпуности приступачни 
(Хотел GRAND, Хотел TAMI, Хотел ALEKSANDAR, Хотел МY PLACE, Хотел NIŠKI CVET, итд.). 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
Б) Примери лоше праксе су: Коса раван испред зграде Железничке амбуланте (орган вештачења 
у првостепеном поступку (урађена рампа, која није по стандардима)), на прилазу зграде у улици 
Раићева 2 (орган вештачења у првостепеном поступку (урађена рампа, која није по 
стандардима)), на прилазу Диспанзера МК “Ратко Павловић” (урађена рампа, која није по 
стандардима), - неопходно је извршити реконструкцију и стандардизацију. 
Најфреквентније раскрснице, пешачки прелази у језгру Града Ниша нису прилагођене за 
потребе особа са инвалидитетом, како у погледу стандардизоване косине, тако и у погледу 
постављања тактилних поља безбедности. 
Поред тога, испред установа од јавног значаја (музеј, Синагога), не постоје монтажно-
склапајућерампе, ради приступачности објектима. Обележена места за паркирање возила 
особа са инвалидитетом (укупно 69) у градској и приградској зони нису у складу са 
Правилником у смислу димензија ширине паркинг места од 3,7 м и осталих специфичности. 



 

 

 
Слика 13 – Пример стандардизовано обележених места за паркирање 
 
На основу истраживања невладиног сектора, утврђено је да многе основне и средње школе у 
граду нису прилагођене за потребе деце са инвалидитетом. Такође, и многа радна места нису 
прилагођена особама са инвалидитетом, што представља  додатни проблем запошљавању ових 
лица. 
Локална заједница у наредном периоду неопходно је да побољша приступачност у циљу 
унапређења и побољшања положаја особа са инвалидитетом. У оквиру Акционог плана 
Стратегије одрживог развоја Града Ниша за период 2015-2020.година предвиђена је 
имплементација „Унапређење приступачности града“ по фазама и реализација пројекта 
„Уклањање архитектонских баријера“ испред објеката по основу приоритета (пројекат „Један 
лаки километар у износу од 5.000.000,00 динара, Пројекат уклањања архитектонских баријера 
испред школа основног и средњег образовања у Граду, у износу од 5.000.000,00 динара, Израда 
Стратегије приступачности Града, у износу од 1.000.000,00 динара). 
 



 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ, СПРОВОЂЕЊЕ И МОНИТОРИНГ 
ПРОЈЕКТА „ЈЕДАН ЛАКИ КИЛОМЕТАР“  
 
 

 
 



 

 

Локације на којима се одвијају активности пројекта „Један лаки километар“ 
Пројектне активности се одвијају на територији града Ниша. Радови на уклањању 
архитектонских баријера одвијају се у централној зони Града Ниша на површини приближно 1 
км2. Ова зона обухвата Маргер на југу (до пруге), Кичево на западу (до пруге). Северна граница 
зоне је река Нишава, а на истоку парк Чаир и Црвени певац.  
На основу мапирања приоритетних локација на уклањању архитектонских баријера које је 
спровела Радна група за припрему, спровођење и мониторинг пројекта „Један лаки километар“ 
(Решење градоначелника број 2652/2018-01 од 9.7.2018. године) предлажу се радови током 
2019. године на следећим локацијама:  
1. Раскрсница код Суда, односно Улице Вожда Карађорђа, Стефана Првовенчаног, Синђелићев 
трг;  
2. Раскрсница код Црвеног Певца, односно Улице Булевар др Зорана Ђинђића, Војводе Мишића 
и Вожда Карађорђа;  
3. Раскрсница код Уреда, односно Улице Милојка Лешјанина и Кнегиње Љубице;  
4. Пешачки прелази на потезу од Црвеног Певца до Уреда са обе стране, односно улице Булевар 
др Зорана Ђинђића, Вожда Карађорђа и Милојка Лешјанина до Кнегиње Љубице;  
5. Пешачки прелази у Обреновићевој улици ка Тврђави (Ђуке Динић, Јадранска); код споменика 
Краљу Милану и на укрштању са Улицом Николе Пашића;  
6. Пешачки прелаз код Дома здравља односно Улице Војводе Танкосића и Војводе Мишића;  
7. Пешачки прелази код Градске Управе и парка односно Улице Николе Пашића, Наде Томић и 
Косте Стаменковића;  
8. Пешачки прелази у Улици Седмог јула од храма Светог Луке до Градске куће;  
9. Пешачки прелази у Улици Цара Душана од Трга Павла Стојковића до Булевара др Зорана 
Ђинђића;  
10. Пешачки прелази у Улици Краља Стевана Првовенчаног од Синђелићевог Трга до Улице 
Седмог Јула;  
 
и објектима:  
1. Рампа на улазу у Синагогу, Улица Давидова;   
2. Рампа на улазу у Народни Музеј Експонати, Улица Николе Пашића;  
3. Решења улаза у Тржни центар у новом подземном пролазу.  
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

ЗАКОН О КРЕТАЊУ УЗ ПОМОЋ ПСА ВОДИЧА 
Садржај закона 
Члан 1 
Овим законом уређује се право особа са инвалидитетом на кретање уз помоћ пса водича у 
јавном превозу, објектима и површинама у јавној употреби и у радном простору. 
Начела 
Члан 2 
Овим законом обезбеђује се остваривање уставом зајемчених основних начела која се односе 
на уживање људских права, а нарочито на забрану дискриминације и увођење посебних мера 
ради постизања пуне равноправности особа са инвалидитетом са осталим грађанима и разрада 
права на достојанство и слободан развој личности. 
Појмови 
Члан 3 
Особа са инвалидитетом која се креће уз помоћ пса водича (у даљем тексту: особа која се креће 
уз помоћ пса водича) јесте слепо или слабовидо лице, лице које користи инвалидска колица и 
свако друго лице које има статус особе са инвалидитетом у складу са законом које се креће уз 
помоћ пса водича. Пас водич је пас који се користи као подршка у кретању или у 
терапеутске,рехабилитацијске или друге сличне потребе особа са инвалидитетом, а који је 
прошао посебну обуку у складу са законом и који је видно обележен адекватном опремом. 
Инструктор пса водича је лице које обавља послове обуке пса водича. Право на кретање уз 
помоћ пса водича подразумева слободан приступ и кретање у јавном превозу, објектима и 
површинама у јавној употреби и у радном простору, као и у сваком другом простору.  
Право на коришћење јавног превоза 
Члан 4 
Особа која се креће уз помоћ пса водича има право на коришћење свих превозних средстава у 
јавном превозу, укључујући и задржавање на свим просторима који су предвиђени за путнике. 
Особа која се креће уз помоћ пса водича не плаћа возну карту за пса водича, без обзира на смер 
и дужину пута на територији Републике Србије. Под јавним превозом, у смислу овог закона, 
сматра се превоз у друмском, железничком, унутрашњем водном, ваздушном, градском и 
другом саобраћају. 
Право на коришћење објеката у јавној употреби 
Члан 5 
Особа која се креће уз помоћ пса водича има право коришћења свих објеката у јавној употреби, 
као што су објекти државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе, као и 
других органа и организација, правних и физичких лица, објекти у области образовања, 
социјалне и здравствене заштите, културе, спорта, туризма, угоститељства и других делатности. 
Особа која се креће уз помоћ пса водича не плаћа улазницу за пса водича за коришћење 
простора и објеката у јавној употреби. Ближе услове и начин коришћења објеката у јавној 
употреби у области здравствене заштите од стране особе која се креће уз помоћ пса водича, 
споразумно прописују министар надлежан за послове здравља и министар надлежан за 
послове унапређења положаја особа са инвалидитетом. 
Право на слободан приступ и боравак на јавним површинама 
Члан 6 
Особа која се креће уз помоћ пса водича има право на слободан приступ иборавак на јавним 
површинама као што су јавне саобраћајнице, тргови, улице, пешачки прелази, паркови, зелене 
површине и друге површине за кретање и боравак лица. 
Право на слободан приступ и боравак у радном простору 
 



 

 

Члан 7 
Особа која се креће уз помоћ пса водича има право на слободан приступ и боравак у радном 
простору, односно простору у којем особа која се креће уз помоћ пса водича обавља послове. 
Право инструктора пса водича 
Члан 8 
Одредбе члana 4–7. овог закона примењују се и на инструктора пса водича, у току трајања обуке 
пса. 
Обавеза омогућавања остваривања права 
Члан 9 
Правно лице, одговорно лице у правном лицу и предузетник дужни су да омогуће особи која се 
креће уз помоћ пса водича и инструктору пса водича остваривање права из чл. 4–8. овог закона. 
Оспособљавање за кретање са псом водичем 
Члан 10 
Оспособљавање особе која се креће уз помоћ пса водича за кретање са псом водичем 
организује и спроводи јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу 
са законом, на основу посебних програма прилагођених потребама и могућностима особа које 
се крећу уз помоћ пса водича којима се стичу знања, способности и вештине које обухватају 
самостално кретање, кретање са псом водичем, добробит животиња, зоопсихологију и 
социјализацију у породици, у складу са законом. На посебни програм из става 1. овог члана 
мишљење даје министарство надлежно за послове унапређења положаја особа са 
инвалидитетом. Јавно признати организатор активности образовања одраслих из става 1. овог 
члана издаје доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама. 
Одговарајућа исправа 
Члан 11 
Особа која се креће уз помоћ пса водича и инструктор пса водича поседују одговарајућу 
исправу на основу које се остварује право на кретање уз помоћ пса водича. 
Под одговарајућом исправом из става 1. овог члана подразумева се: 
1) доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама за кретање са псом водичем за 
особу која се креће уз помоћ пса водича; 
2) доказ о завршеној обуци – за пса водича; 
3) доказ о оспособљености за обављање послова обуке пса водича за инструктора пса водича. 
Исправу из става 2. овог члана која је издата у иностранству замењује одговарајућа потврда 
министарства надлежног за послове унапређења положаја особа са инвалидитетом. 
Потврду из става 3. овог члана министарство надлежно за послове унапређења положаја особа 
са инвалидитетом издаје под условом да је та исправа издата од стране овлашћеног лица, да је 
надлежни орган земље у којој је издата исправа потврдио да се ради о регистрованом, односно 
лицу овлашћеном за њено издавање, и да су достављени преводи те исправе и потврде, у 
складу са законом, на језик који је у службеној употреби у Републици Србији. 
Надзор 
Члан 12 
Надзор над применом овог закона врши министарство надлежно за послове унапређења 
положаја особа са инвалидитетом. 
Казнене одредбе 
Члан 13 
Новчаном казном од 200.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако 
особи која се креће уз помоћ пса водича или инструктору пса водича забрани или не омогући: 
1) право на коришћење свих превозних средстава у јавном превозу, укључујући и задржавање 
на свим просторима који су предвиђени за путнике (члан 4. став 1); 



 

 

2) бесплатан превоз за пса водича (члан 4. став 2); 
3) коришћење објеката у јавној употреби (члан 5. став 1); 
4) бесплатан улазак за пса водича у објекте у јавној употреби (члан 5. став 2); 
5) слободан приступ и боравак на јавним површинама (члан 6); 
6) слободан приступ и боравак у радном простору, односно простору у којем лице које се креће 
уз помоћ пса водича обавља послове (члан 7). 
Новчаном казном од 20.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 
члана и одговорно лице у правном лицу. Новчаном казном од 100.000,00 до 400.000,00 динара 
казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник. 
Новчаном казном од 10.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице – 
инструктор пса водича који се креће уз помоћ пса водича ван трајања обуке пса водича (члан 8). 
Прелазне и завршне одредбе 
Члан 14 
Надлежни министри донеће ближе прописе на основу овлашћења из овог закона, у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. Државни органи, органи аутономне 
покрајине и локалне самоуправе, други органи и организације, правна и физичка лица 
усагласиће одлуке и ускладиће начин рада са одредбама овог закона у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона. 
Члан 15 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а примењиваће се протеком рока од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона. 
 
ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
Предмет закона 
 Члан 1 
Овим законом уређује се употребa знаковног језика, односно право на учење знаковног језика 
и право на употребу услуге тумача за знаковни језик, начин употребе услуге тумача за знаковни 
језик, мере за подстицање примене и унапређење употребе знаковног језика кроз нформисање 
и образовање на знаковном језику и друга питања од значаја за употребу знаковног језика.  
Начела  
Члан 2 
Овим законом обезбеђује се остваривање уставом зајемчених основних начела која се односе 
на уживање људских права, а нарочито на забрану дискриминације и увођење посебних мера 
ради постизања пуне равноправности особа са инвалидитетом са осталим грађанима и разрада 
права на достојанство и слободан развој личности посебно у погледу остваривања права на 
употребу знаковног језика и укључености глувих особа у доношење одлука које се тичу 
стандардизације и употребе знаковног језика.  
Дефиниције  
Члан 3 
Глува особа је особа која је услед информационих, комуникационих и других препрека 
ограничена у пуном и равноправном учешћу у друштвеном животу. Знаковни језик је природни 
облик комуникације глувих особа који има своја језичка својства, укључујући граматичке 
функције, фонологију, морфологију и синтаксу. Тумач за знаковни језик је лице које је, у складу 
са законом, стекло стручне компетенције за обављање послова тумача за знаковни језик, 
односно стручне компетенције за превођење говорног језика на знаковни језик и знаковног 
језика на говорни језик. 



 

 

II. УПОТРЕБА ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА  
Право на употребу знаковног језика  
Члан 4 
Право на употребу знаковног језика подразумева право глуве особе на учење знаковног језика 
и право на употребу услуге тумача за знаковни језик. Нико не може да забрани глувој особи 
право на употребу знаковног језика. Глуво дете има право да учи и користи знаковни језик. 
Родитељ, односно старалац глувог детета, као и сва друга лица, не могу да му забране учење и 
коришћење знаковног језика. Право на учење знаковног језика поред глуве особе остварује и 
друго лице.  
2 Учење знаковног језика 
Члан 5 
 Учење знаковног језика организује и спроводи установа образовања и васпитања и друга 
организација која је стекла статус јавно признатог организатора активности образовања 
одраслих, у складу са законом, на основу програма, који може бити прилагођен потребама и 
могућностима глувих особа, којим се: 1) стичу знања, способности и вештине ради стицања 
кључних компетенција за остваривање могућности за лични, социјални и професионални развој 
и даље учење, у складу са законом; 2) стичу способности за употребу стечених знања, вештина и 
ставова, неопходних за обављање радних активности тумачења знаковног језика и стицања 
стручних компетенција за обављање послова тумача за знаковни језик, у складу са законом. 
Програм из става 1. овог члана доноси министар надлежан за послове образовања уз претходну 
сагласност министра надлежног за послове унапређења положаја особа са инвалидитетом.  
Употреба услуге тумача за знаковни језик  
Члан 6 
Глува особа која користи знаковни језик, односно глува особа која није у могућности да на 
основу другог облика комуникације, читањем са усана, писањем или на други начин, оствари 
неко право, на закону заснован интерес или изврши обавезу има право на употребу услуге 
тумача за знаковни језик. Употреба услуге тумача за знаковни језик обезбеђује се непосредним 
ангажовањем тумача за знаковни језик или на други начин прихватљив глувој особи, употребом 
савремених техничких достигнућа. 
Употреба знаковног језика у поступку пред јавном службом 
Члан 7 
Глува особа из члана 6. овог закона има право да користи знаковни језик у поступку пред 
државним органом, органом аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и 
другим органом и организацијом и правним лицем коме је поверено вршење јавних 
овлашћења (у даљем тексту: јавна служба). 
Употреба знаковног језика у политичком животу 
Члан 8 
Глува особа из члана 6. овог закона која учествује у политичком животу - на састанцима и 
седницама органа јавне власти, има право на употребу знаковног језика. 
Употреба знаковног језика у установама образовања 
Члан 9 
Образовно-васпитни рад у установама образовања и васпитања и студије на високошколској 
установи могу се изводити на знаковном језику за глуве особе, у складу са њиховим потребама, 
способностима и могућностима. Образовно-васпитни рад из става 1. овог члана остварује се на 
основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке 
интерресорне комисије кроз програм васпитања и образовања деце, 3 односно школски 
програм и индивидуални образовни план за ученике, у складу са законом. 
Употреба знаковног језика код послодавца 



 

 

Члан 10 
Глува особа из члана 6. овог закона има право да користи знаковни језик у току запошљавања и 
рада код послодавца, и то: при обављању разговора за посао, код закључивања и отказивања 
уговора о раду или другог уговора о раду ван радног односа, стручном оспособљавању и 
усавршавању, волонтирању, у току рада или учествовања на раду код послодавца по било ком 
основу док постоји објективна потреба за таквом услугом и у случајевима у којима се 
запосленим лицима код послодавца саопштавају информације од утицаја на процес рада и 
њихов положај. 
III. НАЧИН УПОТРЕБЕ УСЛУГЕ ТУМАЧА ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК 
Услуга тумача за знаковни језик од стране удружења особа са инвалидитетом 
Члан 11 
Глува особа из члана 6. став 1. овог закона може да оствари услугу тумача за знаковни језик на 
основу претходно изнетог захтева удружењу особа са инвалидитетом (у даљем тексту: 
удружење) на територији јединице локалне самоуправе на којој има пребивалиште или на којој 
остварује право, на закону заснован интерес или извршава обавезу, уколико удружење 
располаже средствима опредељеним у складу са законом за те намене. Ако удружење из става 
1. овог члана није у могућности да обезбеди употребу услуге тумача за знаковни језик, захтев 
глуве особе прослеђује савезу удружења који се бави заштитом глувих особа (у даљем тексту: 
савез) који, уколико располаже средствима опредељеним у складу са законом за те намене, 
обезбеђује употребу услуге тумача преко тумача за знаковни језик који обавља услугу на 
подручју најближем територији на којој глува особа има пребивалиште, односно остварује 
право, правни интерес или извршава обавезу и стара се о обезбеђивању употребе услуге тумача 
за знаковни језик на територији Републике Србије. Ради остваривања права на употребу услуге 
тумача савез на својој интернет презентацији обезбеђује доступност и стара се о ажурности 
података о тумачима за знаковни језик и подручју на коме пружају услугу, односно о 
могућностима ангажовања тумача за знаковни језик. 
Услуга тумача за знаковни језик од стране другог удружења 
Члан 12 
Изузетно од члана 11. овог закона, друго удружење које се бави заштитом глувих особа, у 
складу са својим циљевима, може обезбедити услугу тумача за знаковни језик преко својих 
чланова који су тумачи тог језика. 
Услуга тумача за знаковни језик од стране јавне службе 
Члан 13 
Глува особа из члана 6. став 1. овог закона услугу тумача за знаковни језик остварује и 
непосредним обраћањем јавној служби која је у обавези да ову услугу обезбеди од стране 
запосленог који зна знаковни језик и преко кога се може обезбедити услуга тумача за тај језик 
или на терет средстава те службе 4 под условом да удружење, односно савез не располаже 
средствима опредељеним у складу са законом за те намене, односно да је потребно 
обезбеђивање неодложне услуге тумача за знаковни језик. 
Услуга тумача за знаковни језик код послодавца 
Члан 14 
Удружење, односно савез у обавези је да обезбеди употребу услуге тумача за знаковни језик 
увек када је у питању остваривање права глуве особе на употребу услуге тумача за знаковни 
језик код послодавца, уколико располаже средствима опредељеним у складу са законом за те 
намене. Средства за услугу тумача за знаковни језик из става 1. овог члана не обезбеђује 
послодавац. 
 
 



 

 

IV. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМЕНЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ УПОТРЕБЕ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА 
Обезбеђивање услова за употребу услуге тумача за знаковни језик у потребном обиму 
Члан 15 
Ако употреба услуге тумача за знаковни језик не може да се обезбеди на начин утврђен чланом 
11. овог закона, савез се обраћа министарству надлежном за послове унапређења заштите 
особа са инвалидитетом (у даљем тексту: Министарство), ради обезбеђивања развоја и 
употребе услуге тумача за знаковни језик у потребном обиму. У сврху обезбеђивања развоја и 
употребе услуге тумача за знаковни језик у потребном обиму савез доставља Министарству 
податке о потребама глувих особа, тумачима за знаковни језик, спроведеним услугама од 
стране тумача за знаковни језик и другим подацима од значаја за обезбеђивање услуге тумача 
за знаковни језик у потребном обиму. 
Обезбеђивање средстава за употребу услуге тумача за знаковни језик 
Члан 16 
Средства за употребу услуге тумача за знаковни језик од стране удружења, односно савеза, 
обезбеђују се: 1) у оквиру средстава буџета Републике Србије намењених за финансирање 
организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређивање социјално-
економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом, на разделу Министарства у складу 
са могућностима, односно у оквиру расположивих средстава намењених за финансирање 
установа социјалне заштите или другог пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са 
могућностима; 2) у оквиру средстава територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе 
намењених за развој социјалне заштите и услуга подршке за самосталан живот, односно 
унапређење положаја особа са инвалидитетом; 3) поклона, донација, легата, кредита, камата и 
других средстава, у складу са законом; 4) других извора, у складу са законом. 5  
Мере за подстицање примене знаковног језика на електронским медијима 
Члан 17 
Пружаоци медијских услуга дужни су да сагледају могућности и раде на стварању услова за 
омогућавање праћења аудио-визуелних медијских услуга путем тумача за знаковни језик или 
применом техника прихватљивих глувој особи у највећој могућој мери, обезбеђивањем 
дневног праћења доступног програма и садржаја. 
Мере за подстицање примене знаковног језика путем телекомуникационих услуга 
Члан 18 
Пружаоци телекомуникационих услуга дужни су да сагледају могућности и раде на 
обезбеђивању коришћења услуга универзалног сервиса, односно телефонских и других 
комуникационих услуга уз употребу видео телефона, кол центра или на други начин, ради 
осигурања једнаких могућности за приступ телекомуникационим услугама, у складу са законом. 
Мере за унапређење употребе знаковног језика 
Члан 19 
Јавна служба, Министарство и други органи надлежни за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом и научно - истраживачке, образовне и установе културе, као и други органи и 
организације сагледавају потребе и развијају могућности за равномерно обезбеђивање брзе и 
ефикасне услуге у односу на потребе глувих особа, усвајање одговарајућих прописа, 
предузимање мера у циљу промовисања знаковног језика, развој мреже тумача за знаковни 
језик у складу са потребама, стварање услова за даљу стандардизацију, развој и истраживање 
српског знаковног језика и знаковних језика националних мањина и предузимају друге мере за 
подстицање примене и унапређење употребе знаковног језика. Послови из става 1. овог члана 
обављају се у сарадњи са удружењем, односно савезом и другим удружењима који се баве 
заштитом интереса глувих особа, који предузимају мере за развој мреже и омогућавање 
употребе услуге тумача за знаковни језик на целој територији Републике Србије.  



 

 

V. НАДЗОР 
 Члан 20 
Надзор над применом овог закона врши Министарство. 
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 21 
Новчаном казном од 200.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које 
забрани или не омогући: 1) употребу знаковног језика у установама образовања (члан 9); 2) 
услугу тумача за знаковни језик од стране удружења, односно савеза (члан 11); 3) услугу тумача 
за знаковни језик од стране јавне службе (члан 13); 4) услугу тумача за знаковни језик код 
послодавца (члан 14). 6 Новчаном казном од 20.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за 
прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. Новчаном казном од 
100.000,00 до 400.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник. 
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 22 
Надлежни министар донеће програм за учење знаковног језика у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог закона. Удружење и савез дужни су да у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог закона ускладе своју организацију, рад и акте са одредбама овог закона. 
Члан 23 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 
 
ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ МОГУ 
ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
(Објављен у "Сл. листу града Ниша", бр. 25/10  од 10.априла 2012) 
Члан 1   
Овим правилником утврђују се категорије особа са инвалидитетом које могу бесплатно 
користити посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним 
паркиралиштима на територији Града Ниша и одређују услови и начин коришћења посебно 
обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом. 
Члан 2 
Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним 
паркиралиштима на територији Града Ниша, под условом да имају пребивалиште на територији 
Града и да су власници возила са регистарском ознаком НИ, могу користити. 
- војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од И – ИВ групе, као ИВ И ВИ група инвалидности 
који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак, 
- лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење 
од 70% до 100%; 
- слепа лица са 90% и 100% оштећења вида, 
- лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у менталном развоју, лица оболела од 
аутизма и лица са Дауновим синдромом; 
- лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења; 
- лица оболела од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле 
склерозе 
- лица на хемодијализи 
Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним 
паркиралиштима на територији Града Ниша могу користити и избеглице и интерно расељена 
лица са територије Косова и Метохије уколико припадају некој од категорија лица из 



 

 

претходног става, под условом да имају боравиште на територији Града Ниша најмање годину 
дана пре подношења захтева. 
Члан 3 
Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом бесплатно могу да 
користе и инвалидске установе, организације и удружења за једно возило чији су власници, са 
регистарском ознаком НИ. 
Члан 4 
Инвалиди, власници возила, уз захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за 
возила особа са инвалидитетом подносе и: 
- фотокопију решења о групи инвалидитета и праву на ортопедски додатак, 
- фотокопију решења о степену телесног оштећења, односно одговарајућу медицинску 
документацију, 
- фотокопију личне карте, 
- фотокопију саобраћајне дозволе 
- једну фотографију, величине 2,5x3,5 цм, као за и личну карту или пасош. 
Захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за малолетно инвалидно лице може 
поднети родитељ, односно старатељ. 
Уз захтев из претходног става, родитељ односно старатељ, поред документације из става 1. овог 
члана, подноси и извод из матичне књиге рођених за малолетно инвалидно лице, односно акт 
надлежног органа којим је одређен старатељ. 
Избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије из члана 2 став 2., уз 
захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом, уз 
сву потребну документацију из овог члана, подносе и фотокопију избегличке легитимације (за 
избеглице), односно фотокопију легитимације интерно расељеног лица и уверење Полицијске 
управе о боравишту на територији Града Ниша (за интерно расељена лица). 
Члан 5 
Уколико инвалид, односно малолетно инвалидно лице, није власник возила, може му се 
одобрити коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом 
само за једно возило чији је власник члан породице инвалидног лица које он означи у овереној 
писаној изјави коју прилаже. 
Породицом, у смислу овог правилника, сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца (брачна, 
ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и сродници, у правој линији, а у побочној до другог 
степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству, а у складу са Законом о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. 
Члан 6 
О захтеву за коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом 
решењем одлучује Скретаријат за дечију и социјалну заштиту. 
Решење којим се одобрава коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са 
инвалидитетом важи до краја календарске године у којој је поднет захтев. 
Уз решење којим се одобрава коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа 
са инвалидитетом издаЈе се и налепница - знак за означавање возила ове категорије корисника. 
Налепница - знак за означавање возила ове категорије, обавезно се истиче у горњем десном 
углу предњег ветробранског стакла с унутрашње стране возила и садржи: 
1. информацију о текућој календарској години за коју налепница важи и 
2. симбол којим се означавају возила особа са инвалидитетом. 
ПАРКИНГ КАРТА – знак ПЛАВА ЗОНА за означавање возила ове категорије, обавезно се истиче у 
горњем десном углу предњег ветробранског стакла с унутрашње стране возила и садржи: 
1. Информацију о текућој календарској години за коју налепница важи и 



 

 

2. Симбол којим се означавају возила особа са инвалидитетом. 
НАПОМЕНА: Поред паркинг карте корисник овог права дужан је да истакне Решење надлежне 
Управе на видном месту у возилу, о остваривању права за коришћење обележених паркинг 
места за паркирање возила особа са инвалидитетом на општим паркиралиштима на територији 
Републике Србије. 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
На основу иницијативе координатора за рад са особама са инвалидитетом Управе за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту, Јордана Ивановића, донета је одлука од стране 
Министарства рада и социјалне политике о издавању јединствених паркинг карти, које се могу 
користити на територији Републике Србије.  Овом одлуком проблем паркирања није решен у 
целости у Републици Србији, јер неке општине нису преузеле обавезу издавања паркинг карти 
за особе са инвалидитетом, којима по Закону ово право припада, па је створен и додатни 
проблем.  
Друга иницијатива координатора надлежне Управе, односи се на увођење мере ограничења 
времена паркирања возила особа са инвалидитетом на 3 сата, која би у значајној мери 
побољшала ефикасност и додатно решила проблем паркирања у локалним заједницама, због 
ограниченог броја места и великог броја корисника  овог права. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изглед јединствене паркинг карте 
За добијање паркинг карте за паркирање возила особа са инвалидитетом потребно је поднети 
Захтев Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, Одсеку социјалне заштите 
за питања особа са инвалидитетом са следећом документацијом и то: 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА ДЕЧИЈУ И  СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Предмет: Захтев 
 Молим да ми се одобри коришћење обележеног паркинг места за возило за особе са 
инвалидитетом на јавним паркиралиштима, ради паркирања возила (возила са помоћним 
командама и возила којима управљају пратиоци особа инвалидитетом). 
Уз захтев прилажем: 

1. Фотокопију личне карте особе са инвалидитетом или очитану личну карту ако је чипована  ( за 
малолетне особе извод из матичне књиге рођених и пријава пребивалишта 

2. Очитану саобраћајну дозволу (оригинал на увид). 
3.  Фотокопију решења о степену телесног оштећења, или медицинску документацију која је 

предвиђена Правилником Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града 
Ниша (оригинал или препис веран оригиналу) 



 

 

4. Оверену изјаву, која потврђује да ће особу са инвалидитетом да вози особа која је члан 
домаћинства, уколико се саобраћајна дозвола не води на особу са инвалидитетом. 

5. Личну карту – особе која ће превозити особу са инвалидитетом – очитану ( фотокопирану). 
6. Фотографију за особу са посебним потребама - величина као за личну карту или пасош, 

2,5x3,5см. 
7. Извод из матичне књиге ( рођених- венчаних) особе која ће превозити особу са инвалидитетом ( 

сродство) 
Наведена документа се издају у ТЦ Калча, лок.116, Лам. д I спрат, Ниш, тел. 018/213-990. 
Радно време: 07,30 – 15,30 часова радним данима,  
НАПОМЕНА: Преко Савета за рад са особама са инвалидитетом покренута је иницијатива о 
додатном обележавању места за паркирање возила особа са инвалидитетом у граду, због 
недовољног броја места 
 

ПЛАН (РАСПОРЕД) ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 Позиција - улица Број паркинг места Напомена 

1 Николе Пашића  3 ТЦ Калча 

2 Николе Пашића  4 Скупштина Града 

3 Tрг Републике 2   

4 Хајдук Вељкова 3 Удружење инвалида рада Града Ниша 

5 Ђуке Динић- прилаз АС 2 Прилаз Аутобуској станици 

6 Орловића Павла  2 Главна пошта, Предшколска установа Пчелица 

7 Цара Душана 2  Републички фонд за здравствено осигурање   

8 Трг Краља Александра  3 Правни и Економски факултет 

9 Ћирила и Методија 3 Филозофски факултет 

10 Трг 14. Октобра 2 Пошта 

11 Доситеја Обрадовића  2 Месна канцеларија 

12 7. јули  2 Градска кућа 

13 Јеронимова  2 Гимназија 9. мај 

14 Пријездина  3 Саборна Црква 

15 Светозара Марковића 2  Међуопштинска организација савеза слепих 
16 Кеј Мике Палигорића  2 Зграда Универзитета 

17 Синђелићев Трг  2 Спортски савез инвалида (Дечија библиотека) 

18 Јована Ристића 1 Градска организација цивилних инвалида рата 
19 Паркиралиште Ровче 3   

20 Паркиралиште Синђелићев Трг 2   
21 Паркиралиште Чаир  3 Код источне трибине стадиона ЧАИР  

22 Плато  9.бригаде 3 Паркинг поред хале Хала Чаир 

23 Париске Комуне  2 ГО Медијана 

24 Kњажевачка  4 Градско Удружење церебралне и дечије парализе Ниш 

25 Марина Држића 1 Здравствена станица Делијски Вис 

26 Булевар др Зорана Ђинђића 1 код кућног броја 2 

27 Божидарчева  1 код кућног броја 24 



 

 

28 Обилићев Венац – Плато   1 Испред Телекома 

29 Цара Душана 1 Испред кућног броја 92, Раскрсница код Првомајске 

30 Војводе Танкосића 2 Дом Здравља 

31 Војводе Танкосића 1 МК „Филип Кљајић“ 

32 Јелене Димитријвић 1 Преко пута амбуланте 

33 Југовићева 1 Код кућног броја 24 

34 Драгише Цветковић 1  

35 Византијски Булевар 1 Испред кућног броја 8 

36 Ђуке Динић 2 Пијаца 

37 Kej Koла српских сестара 2 Војни диспанзер 

 
СТАЛНА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ) 
Град Ниш је у 2018.години по први пут у Републици Србији увео услугу персоналне асистенције 
и личних пратилаца за самостални живот особа са инвалидитетом. 
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне 
подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у 
образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа 
самосталности. Корисници услуге персонална асистенција. 
Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом, којима је 
утврђена потреба за првим или другим степеном подршке, који остварују право на увећани 
додатак на туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука, радно су 
ангажовани или активно укључени у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, 
политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно, укључени су у редовни 
или индивидуални образовни програм. 
 Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне 
подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради 
успостављања што већег нивоа самосталности. 
Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз активности које се планирају и реализују 
у складу са индивидуалним потребама детета, у области кретања, одржавања личне хигијене, 
облачења, храњења и комуникације са другима. 
Услуга се може користити до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе. 
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је 
потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области 
кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под 
условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног 
школовања, укључујући завршетак средње школе.“ 
НАПОМЕНА: Услуга персоналне аистетнције у Нишу спроводи се више од 10 година у 
континуитету и стандардизована је. Пружа се најугроженијим лицима сходно Правилнику на 8 и 
4 часова. Услуга траје 12 месеци, сходно финансијским средствима која се издвајају за ту 
намену, а сваке године увећава се број корисника исте. 
 
 
 
 
 



 

 

РАД ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ - ГРАД НИШ 
На основу члана 77. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), министар просвете, науке и технолошког развоја, 
министар здравља, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и министар 
државне управе и локалне самоуправе споразумно прописују правилник о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, где се уређују ближи услови за 
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, 
ученику и одраслом као и састав и начин рада интерресорне Комисије. 
Додатна подршка обезбеђује се по било ком основу сваком детету, ученику и одраслом из 
друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета, тешкоћа у учењу и других  разлога потребна додатна подршка у образовању, 
здравству или социјалној заштити.  
Процена потреба врши се ради сагледавања потреба детета и могућности да се у породици, 
редовном систему обрзовања, у посебној предшколској групи или школи, у установи социјалне 
или здравствене заштите, у складу са законом и другим прописима обезбеде мере подршке. 
Комисију као радно тело образује орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 
друштвених делатности у складу са законом којим се уређују основе система образовања и 
васпитања. 
Комисија има пет чланова, и то  четири стална и једног повременог члан. Сталне чланове 
Комисије и њихове заменике именује надлежни орган јединице локалне самоуправе, општине, 
града, односно градске општине на период од четири године. Председника Комисије, из својих 
редова, бирају стални чланови Комисије. 
Стални чланови Комисије су: представник система здравствене заштите (педијатар, односно 
специјалиста опште медицине за одраслог); представник образовно-васпитног система (стручни 
сарадник психолог у предшколској установи, основној или средњој школи); представник 
система социјалне заштите (стручни радник на пословима социјалне заштите) и дефектолог 
одговарајућег профила.  
Координатор Комисије је лице запослено у општинској, односно градској управи, које је актом о 
систематизацији послова одређено да пружа стручну и административно-техничку подршку 
Комисији.  
Процена потреба детета, ученика и одраслог за додатном подршком врши се: 

1)  по захтеву родитеља, односно другог законског заступника и одраслог,  
2) на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите уз сагласност 

родитеља, односно другог законског заступника и одраслог;  
3) по службеној дужности - када родитељ, односно други законски заступник и одрасли не 

дају сагласност на иницијативу образовне или здравствене установе или пружaоца 
услуга социјалне заштите.  

  Интерресорна комисија 
                                                                                                       Координатор 

                                                                                                        Марија Павковић 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Образац број 1 
На основу члана 7. став 6. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС”, број…), подносим 
 
ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ 
ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА 
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ1 

Лични подаци 
Име и презиме детета, ученика, односно одраслог: 
___________________________________________ 
 
Датум рођења: _________________________ ЈМБГ: __________________ Пол:__ 
 
Место и општина рођења: _________________________________ 
 
Адреса пребивалишта: ______________________________ 
 
 Боравиште (заокружити једну од понуђених могућности): 
а) у породици родитеља/другог законског заступника 
б) у хранитељској породици 
в) у установи социјалне заштите 
Адреса боравишта детета, ученика, односно одраслог: 
______________________________________ 
  
Подаци о подносиоцу захтева: 
 
Контакт подаци родитеља, другог законског заступника, односно одраслог (име и 
презиме, адреса, контакт телефон, имејл) 
мајка: ____________________________ 
отац: _____________________________ 
Имејл: _______________________________ 
законски заступник: _________________________ 
Одрасли полазник: ___________________________ 
 

Контакт подаци за установу која предлаже поступак процене назив установе: 
______________________ 
седиште: ____________________________ 
телефон: ____________________________ 
имејл: ______________________________  
име и презиме законског заступника установе:  
_______________________________________ 

 
  
Разлози и образложење предлагања поступка процене2 

 



 

 

 
 
Прилози3 

 
Посебне напомене (нпр. током поступка процене постоје потребе за преводиоцем са 
матерњег језика детета/родитеља, знаковног језика, као и друге посебне напомене 
од важности за поступак процене): 
 
 
Изјава да је потписник упознат/а са условима под којима даје податке о личности  
Упознат сам са сврхом прикупљања и даље обраде података из овог захтева и 
поднетих прилога, као и о начину коришћења података, врсти лица која користе 
податке, обавезности и правном основу, односно добровољности давања података и 
обраде, да су неки од података о личности нарочито осетљиви, праву да пристанак за 
обраду опозовем као и са правним последицама у случају опозива, својим правима 
која ми припадају у случају недозвољене обраде и другим битним околностима за 
прикупљање и обраду података.  
Податке о личности дајем добровољно, као и свој пристанак за обраду података, што 
потврђујем својим потписом на овом захтеву. 
Сагласан/а сам са тиме да чланови Комисије и Координатор у поступку постизања 
процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне 
подршке  током прикупљања и обраде података о личности формирају и воде Збирку 
података о деци, ученицима и одраслима за које је покренут поступак процене 
потребе за пружањем помоћи и Збирку  података о раду Комисија на основу које се 
састављају анонимизирани извештаји за корисници података из локалне самоуправе, 
министарстава и Заједничког тела;   
Упознат сам са правима на обавештавање о обради, праву на давање на увид и копије 
податка о личности, као и другим правима предвиђеним члановима 19.-22. ЗЗПЛ 
Такође, упознат/а сам са правима и поступком у случају недозвољене обраде 
података о личности (жалба Поверенику за слободан приступ информацијама и 
заштиту података о личности) предвиђеним члановима 25. и 26. ЗЗПЛ и евентуалним 
другим околностима чије би несаопштавање било несавесно. 

 Потписи  
Подносилац захтева / давалац сагласности 

Родитељ/ законски заступник/ одрасли полазник4 
___________________________  
(Име, презиме, ЈМБГ и потпис) 

 
Подносилац иницијативе5 

__________________________  
(Потпис  

oвлашћеног заступника и печат установе) 

 

 



 

 

Место и датум: 6 

____________, _______20___. године  

 Број: 7  

Датум:  

Место: 

 
 

1 Садржај захтева попуњава родитељ, законски заступник односно одрасли полазник, или 
образовна, здравствена односно установа социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно 
законског заступника или одраслог. Захтев се подноси Комисији. 

2 Попуњава подносилац захтева/иницијативе. Потребно је изнети све разлоге за 
предлагање поступка процене. 

3 Навести документа (налазе, мишљења, извештаје и др.) који указују на потребу за 
поступком процене и обезбеђењем подршке детету, ученику или одраслом и који се достављају 
у прилогу захтева/иницијативе. 

4 Заокружити својство потписника (родитељ или законски заступник, односно одрасли). 
Родитељ, односно други законски заступник се јавља као подносилац захтева, или као давалац 
сагласности, уколико иницијативу подноси овлашћена установа. 

5 Уколико се поступак предлаже по иницијативи овлашћене установе, исту потписује 
законски заступник (директор) установе. 

6 Ако је подносилац захтева родитељ/други законски заступник/одрасли полазник. 
7 Ако је подносилац захтева установа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РАД СА ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
I У Решењу о измени Решења о образовању Савета за рад са особама са инвалидитетом 
на територији Града Ниша, број: 2954/2017-01, од 07.09.2017.године, тачка I мења се и гласи: 
 
 Образује се Савет за рад са особама са инвалидитетом на територији Града Ниша (у 
даљем тексту Савет), у саставу: 
 
Председник: 
 

1. Јордан Ивановић, председник ГУ Града Ниша – Секретаријат за дечију и социјалну 
заштиту 
 

Заменик председника: 
 

2. Каролина Рајковић, заменик председника ГУ Града Ниша – Секретаријат за дечију и 
социјалну заштиту 

 
Чланови Савета: 
 

3. Олга Пљевачић, Удружење мултипле склерозе Нишавског округа Ниш 
4. мр.Ненад Раденковић, Међуопштинска организација Савеза слепих Ниш 
5. Иван Пековић, Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш 
6. Јован Богдановић, Удружење са менталним инвалидитетом „МИ“ Ниш 
7. Пеко Ристић, Удружење дистрофичара Ниш 
8. Звонимир Стојановић, Градска организација глувих и наглувих Ниш 
9. Драгана Родић, Удружење „Драгана Родић“ 
10. Петар Стевановић, Удружење инвалида рада Града Ниша 
11. Лидија Станковић, Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 
12. Наташа Поповић, Национална служба за запошљавање Филијала Ниш 
13. Марко Лилић, ГУ Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај 
14. Данијела Ђуловић, ГУ Града Ниша – Секретаријат за планирање и изградњу Града Ниша 
15. Маријана Радосављевић, ЈКП Паркинг сервис Ниш  
16. Гордана Лабовић, Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 

са инвалидитетом „Елмонт“ Ниш 
17. Миодраг Стојановић,  Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом „Атлантис“ д.о.о. Ниш 
18. Миша Ј.Љубеновић, Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“ Ниш 
19. Драган Ђорђевић, Одбор за људска права Ниш 
20. Дејан Милошевић, Центар за развој грађанског друштва – ПРОТЕКТА 
21. Јелена Петрић, ГУ Града Ниша, Служба за послове Градског већа 
22. Данијел Смрекар, Удружење „Животна Снага“ 
23. Јелена Мариновић, РТС дописништво Ниш 
24. Милена Видојковић, РТВ Белами 
25. Весна Петровић, Народне Новине 



 

 

 
 

II 
Задатак Савета је: 

- разматрање питања остваривања и заштите права особа са инвалидитетом, 
- предлагање мера за побољшање услова живота лица са инвалидитетом, 
- предлаже организационо повезивање, активности и манифестације лица са 

инвалидитетом, 
- разматрање питања друштвеног и економског развоја положаја лица са инвалидиетом, 
- праћење примене закона и локалних прописа који регулишу питања заштите особа са 

инвалидитетом, 
- препознавање реалних потреба особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, а 

руководићи се Конвенцијом Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, 
Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Законом о социјалној 
заштити, Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом и другим прописима којим се уређују положај и права особа са 
инвалидитетом,  

- унапређење информисања особа са инвалидитетом на територији града о начинима и 
могућностима остваривања њихових права, постојећим бенефицијама, као и другим 
облицима помоћи, 

- координација рада локалних организација и удружења особа са инвалидитетом на 
територији града, 

- учинити видљивим проблеме особа са инвалидитетом у локалној заједници пружањем 
помоћи у медијском презентовању њихових потреба и проблема, 

- разматра и друга питања од значаја лица са инвалидитетом. 
Дугорочни циљ је иницирање решавања проблема и потреба особа са инвалидитетом на свим 
нивоима. 

III 
Савет може донети ПОсловник о аду којим ће регулисати питања од значаја за рад Савета. 

IV 
Мандат председника и чланова Савета идентичан је мандату Градоначелника који  их је 
именовао. 

V 
Стручне и административне послове за потребе Савета врши организациона јединица надлежна 
за послове социјалне заштите. 

 
VI 

Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
Број: ____/2018-01 
У Нишу, ___.___.2018 
        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 



 

 

САВЕТ ЗА РАД СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША – РЕШЕЊЕ О 
ОБРАЗОВАЊУ И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ– СТРАТЕШКИ ПЛАН  

- спровођење активности у сарадњи са Градским већем у циљу свеобухватног побољшања и 
унапређења положаја особа са инвалидитетом у граду на свим ниовима 
- спровођење планских и пројектних активности на унапређењу приступачности града за 
потребе особа са инвалидитетом у оквиру Акционог плана Стратегије одрживог развоја 
Града Ниша за период 2015-2020 (имплементација Стратешких пројеката првог степена 
приоритета), као што су:  

а) планско уклањање архитектонских баријера (постављање приступачних рампи испред зграда 
на основу утврђених приоритета локалне заједнице и градских општина) 
б) стандардизација постављених баријера које нису по стандардима 
в) активности на поштовању Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и   
изградње објеката, као и ефектније спровођење казнене политике за непоштовање стандарда 
од стране надлежних институција у граду  
г) побољшање доступности информација и комуникација на свим нивоима у локалној заједници 
- активности на успостављању перманентне сарадње са локалном заједницом и ресорним 
Министарством за рад и социјалну политику у погледу реализације приоритетних пројектних 
активности према Министарству и ЕУ фондовима 
- активности на сарадњи са градским општинама на побољшању и унапређењу положаја особа 
са инвалидитетом у граду 
- активности на размени искустава са другим градовима и општинама из области социјалне 
заштите и заштите особа са инвалидитетом 
- спровођење конкретних активности у сарадњи са Градским већем и Секретаријатом за дечију, 
социјалну заштиту на правовременом расписивању и спровођењу Конкурса из области 
социјалне заштите у циљу унапређења рада удружења и организација особа са инвалидитетом 
у граду 
- активности на бољој имплементацији Закона о запошљавању особа са инвалидитетом, као и 
спровођење планске акције у циљу запошљавања ових лица у граду 
- активности у погледу афирмације сервиса подршке персоналних асистената за самостални 
живот особа са инвалидитетом и личних пратилица у образовању (сагледавање потреба већег 
броја корисника) 
- активности на побољшању комби превоза у граду, нарочито у другој (поподневној) смени, као 
и побољшање стандардизованог градског превоза у погледу увођења већег броја нископодних 
аутобуса на свим линијама градског превоза 
- активности за институционално увођење услуге „Предах родитељству“ за децу са менталним 
инвалидитетом 
- активности на стимулисању биолошких породица од стране државе и локалне заједнице, по 
узору на хранитељске породице 
- активности у циљу решавања стамбених проблема угрожених породица особа са 
инвалидитетом у сарадњи са Центром за социјални рад и Градском стамбеном агенцијом 
- активности на ажурирању базе података особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 
погледу сагледавања комплексности њихових потреба. 
- активности на реализацији донације за набавку електромоторних и механичких колица за 
чланове удружења особа са инвалидитетом 
- активности на побољшавању и унапређењу рада и пословања заштитних радионица „Елмонт“ 
и „Атлантис“) у локалној заједници 
- иницијатива за проширење и обележавање паркинг места за возила особа са инвалидитетом у 
Граду и ограничења паркирања на три сата у сарадњи са Паркинг сервисом 



 

 

- иницијатива за измену Правилника РЗЗО на поштовању Европских стандарда приликом 
набавке медицинско-техничких помагала и средства инконтиненције за потребе особа са 
инвалидитетом 
-  спровођење иницијативе у вези смањења трошкова комуналних услуга, ослобађања плаћања 
закупа пословног простора за рад удружења, јер су то удружења која се баве социо-
хуманитарним радом (непрофитабилна) 
- иницијатива за формирање Регионалног Ресурс Центра за позивање инстутиција, умрежавање 
услуга социјалне заштите  у циљу свеобухватног побољшања и унапређења положаја особа са 
инвалидитетом 
Дугорочан циљ овог тела Градоначелника је иницирање решавања проблема и потреба особа 
са инвалидитетом на свим нивоима, јер Савет као најзначајније иницијативно тело 
градоначелника за потребе удружења и организација особа са инвалидитетом имаће 
превасходно за циљ да повеже институције Градоначелника, Скупштине Града Ниша, Градског 
већа и надлежних Секретаријата, у погледу спровођења конкретних активности на побољшању 
и унапређењу положаја ових лица у граду. 
 
ТИМОВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА – ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  РАДА САВЕТА ЗА 
РАД СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ  
* Тим за сарадњу са Министарством рада и социјалне политике и размену искустава са другим 
градовима у Србији на побољшању и унапређењу положаја особа са инвалидитетом 

1. координатор, Тијана Ђорђевић Илић, члан Градског већа за социјална питања 
2. члан, Јордан Ивановић, председник Савета ОСИ 
3. члан, Јелена Петрић, стручни сарадник Службе за послове Града 

* Тим за област унапређења приступачности Града Ниша – уклањање архитектонских баријера 
1. координатор, Јордан Ивановић, председник Савета ОСИ 
2. члан, Ана Тодоровић, КЛЕРП 
3. члан, Видан Данковић, Удружење за ревизију приступачности 
4. члан, Пеко Ристић Удружење дистрофичара 
5. члан, Драгана Родић, Удружење „Драгана Родић“ 
6. члан, Анета Илић, Удружење параплегичара Нишавског округа 

* Тим за област људских права и пружања правне помоћи 
1. координатор, Драган Ђорђевић, Одбор за људска права 
2. члан, мр.Ненад Раденковић, МО Савеза слепих Србије Ниш 
3. члан, Данијела Гајић, Одсек социјалне заштите 

* Тим за област имплементацију Закона о запошљавању особа са инвалидитетом 
1. координатор, Велимир Стојановић, Удружење ратних војних инвалида 
2. члан, МИлош Стојковић, Удружење инвалида рада Града Ниша 
3. члан, Наташа Поповић, НСЗ Ниш 
4. члан, Гордана Лабовић, Елмонт-а – Ниш, представник заштитних радионица 
5. Миодраг Стојановић, „АТЛАНТИС“ Ниш 

*Тим за област здравствене заштите 
1. координатор, Јасмина Бараћ, Организација „Из Круга“ Ниш 
2. члан, Олга Пљевачић, Удружење мултипле склерозе 
3. члан, Јагода Митов, Удружење „Нилко“ Ниш  
4. члан, Градољуб Перић, Удружење особа са ампутацијама и повреда на раду 

*Тим за област образовања особа са инвалидитетом, деце ометене у развоју  
1. координатор, Миша Љубеновић, Школа за основно и средње образовање „Царица 

Јелена“ Ниш 



 

 

2. члан, Јован Богдановић, Удружење „МИ“ Ниш 
3. члан, Лелица Богдановић, Удружење за помоћ особама са Дауновим синдромом Ниш 
4. члан, Предраг Лазаревић, Удружење за помоћ особама са аутизмом 

* Тим за област имплементације пројектних активности 
1. координатор, Милан Ранђеловић, КЛЕРП 
2. члан, Дејан Милошевић, Центар за развој грађанског друштва PROTECTA 
3. члан, Данијел Смрекар, Удружење „Животна Снага“ 

* Тим за област социјалне заштите, самостални живот особа са инвалидитетом 
1. координатор, Лидија Станковић, Центар за социјални рад 
2. члан, Катица Ранђеловић, Центар за самостални живот 
3. члан, Биљана Ђорђевић, Удружење дистрофичара Ниш 

* Тим за област доступности информација и комуникација 
1. координатор, Јелена Мариновић, Дописништво РТС Ниш 
2. члан, Милена Видојковић, TV Belle Amie 
3. члан, Весна Петровић, Народне Новине 
4. члан, Драгана Стојановић Крстић, Служба за послове Градоначелника 

*Тим за област спорта и рекреације  
1. координатор, Иван Пековић, Удружење ЦДП Ниш 
2. члан, Наталија Поповић, ГО глувих и наглувих Ниш 
3. члан, Љубинко Величковић, Спортско рекреативно удружење ОСИ НАИС 
4. члан, Милош Стоиљковић, спортиста – Нишко удружење студената са хендикепом 
5. члан, Марко Николић, спортиста – Нишко удружење студената са хендикепом 

* Тим за област комуналних делатности, саобраћаја и питања паркирања возила особа са 
инвалидитетом  

1. координатор, Петар Стевановић, Удружење инвалида рада Ниш 
2. члан, Марко Лилић, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
3. члан, Маријана Радосављевић, ЈКП Паркинг сервис Ниш 

 
     Савет за рад са особама са инвалидитетом 
      на територији Града Ниша 
                                                                                                председник, Јордан Ивановић 
 
ПОВЛАСТИЦЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ – БЕСПЛАТНА И 
ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА  
Право на бесплатну вожњу, без издате легитимације, имају следеће категорије корисника: лица 
до 7 година старости. 
Уз поседовање одговарујеће легитимације право на бесплатну вожњу имају: ученици основних 
школа на територији Града Ниша. 
Лица старија од 70 година са пребивалиштем на територији Града Ниша, чија месечна примања 
не прелазе 25.283,00 динара. 
Право на бесплатну вожњу, стичу лица добијањем легитимације на основу поднетог захтева, 
доказа о месечним примањима и фотокопије личне карте уз подношење оригинала на увид. 
Под месечним примањима подразумевају се примања која ова лица остварују по основу 
пензије чија се висина доказује последњим пензионим чеком. 
Захтев са доказима о постајању основа за остваривање права на бесплатан превоз лица старија 
од 70 година, подносе “ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша”. 
Право на бесплатан превоз имају следеће категорије лица особа са инвалидитетом: 
- Ратни војни инвалиди од I до IV групе и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе; 



 

 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење o 
утврђивању својства војног инвалида од I до IV групе; 
- цивилни инвалиди рата од I до IV групе; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење о 
утврђивању својства цивилног инвалида рата од I до IV групе; 
- лица са утврђеном I категоријом инвалидности према прописима о раду и о пензијско и 
инвалидском осигурању; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда ПИО 
о утврђеној I категоријом инвалидности; 
- лица са утврђеним потпуним губитком радне способности према прописима о раду и о ПИО; 
 Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда ПИО 
о потпуном губитку радне способности; 
- лица са утврђеним телесним оштећењем од 70-100%; 
 Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда ПИО  
о телесном оштећењу од 70-100%; 
- Лица оболела од рака и са уграђеном стомом; 
 Уз захтев за остваривање орава на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
доцумент о постојању наведених болести; 
- Слепа и слабовида лица са процентом оштећења вида 70 и више процената, са пратиоцем; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању 70 и више процената оштећења вида;  
- лица умерено, теже, и вишеструко ометена у менталном развоју и лица оболела од аутизма са 
пратиоцем; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању наведених болести; 
- лица оболела од дистрофије или сродних мишићних или неуромишићних обољења са 
пратиоцем; 
-Лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и обољења са пратиоцем; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању наведених болести; 
- Лица оболела од параплегије, хемиплегије, квадриплегије, церебралне и дечије парализе и 
мултипле склерозе и сродних мишићних и неуромишићних обољења са пратиоцем; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању наведених болести;- лица са Дауновим синдромом са пратиоцем;  
- Лица са Дауновим синдромом са пратиоцем; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању наведене болести; 
- глува и наглува лица са процентом оштећења слуха 70 и више процената, са пратиоцем; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању оштећења слуха 70 и више процената; 
 - Ученици са сметњама у развоју који похађају основне и средње школе за ученике са 
сметњама у развоју, са пратиоцем.  
- Корисници услуга Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално 
ометених у развоју „Мара“ са пратиоцем 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању болести и потврда о коришћењу услуга Центра „Мара“.  
- Особе са инвалидитетом које раде у заштитним радионицама за оспособљавање особа са 
инвалидитетом; 



 

 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању инвалидности и потврда о заснованом радном односу у заштитној 
радионици. 
- Труднице право на бесплатан превоз остварају уз потврду добијену од одговарајуће 
здравствене установе. 
- Свако треће, четврто и наредно дете у породици стиче право на бесплатан превоз од седме 
године до пунолетства. 
- Дупли близанци, тројке и четворке стичу право на бесплатан превоз од седме године до 
пунолетства. 
- Добровољни даваоци крви који су крв дали педесет и више пута за мушкарце односно 
четрдесет пет и више пута за жене на основу потврде здравствене установе надлежне за 
трансфузију крви. 
Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз, лица која су 
наведена подносе надлежном секретаријату преко Градског услужног центра, односно 
услужних центара градских општина.  
Градско веће Града Ниша, у изузетним случајевима, може одобрити издавање легитимације за 
коришћење бесплатног превоза, са роком важења најдуже до једне године. 
Пратиоци 
-Пратиоци имају право на бесплатан превoз без издате посебне легитимације искључиво у 
присуству лица које има право на бесплатан превоз са пратиоцем. 
-Пратиоци из тачака имају право на бесплатан превоз и без присуства лица које има право на 
бесплатан превоз са пратиоцем, уз издавање посебне легитимације, са роком важења од 
најдуже годину дана, уколико испуњавају следеће услове: 
- да имају пребивалиште на територији града Ниша што доказују фотокопијом личне карте уз 
подношење оригинала на увид, 
- да су у својству родитеља, старатеља, члана уже породице или хранитеља лица која имају 
право на бесплатан превоз са пратиоцем што доказују одговарајућом документацијом, 
- да живе у заједничком домаћинству са лицима која имају право на бесплатан превоз са 
пратиоцем што доказују одговарајућом документацијом, 
- да су одређени за пратиоца што доказују изјавом лица које има право на бесплатан превоз са 
пратиоцем или изјавом родитеља, старатеља или другог овлашћеног лица у посебним 
случајевима, 
-Лице које има право на бесплатан превоз са пратиоцем може имати само једног пратиоца са 
посебном легитимацијом за бесплатан превоз. 
Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз, 
пратиоци подносе надлежном секретаријату преко Градског услужног центра, односно 
услужних центара градских општина. 
Легитимација за бесплатан превоз за пратиоца, поред прописаних података, мора да садржи и 
основне податке о лицу за које је пратилац одређен. 
Бесплатна вожња за избегла и интерно-расељена лица: 
Избегла и интерно расељена лица могу остварити сва права у складу са овим решењем, уколико 
имају боравиште на територији Града Ниша. 
Избегла лица свој статус и место боравишта доказују: 
− фотокопијом избегличке легитимације. 
Интерно расељена лица свој статус и место боравишта доказују: 
− фотокопијом личне карте, 
− фотокопијом легитимације интерно расељеног лица и 
− фотокопијом пријаве боравишта код Полицијске управе у Нишу. 



 

 

НАПОМЕНА: Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз 
особа са инвалидитетом горе наведених категорија, подносе се Секретаријату за дечију и 
социјалну заштиту (Пријездина 1), градском услужном центру (Николе Пашића 26) и услужним 
центрима градских општина према месту пребивалишта. 

шеф Одсека Данијела Николић 
МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ – ПУТНИЧКИ, ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
У правном систему Републике Србије особама са инвалидитетом пружају се повластице у 
унутрашњем путничком саобраћају. Повластице се односе на следећа лица:  
• слепа лица;  
• лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести;  
• лица оболела од плегија;  
• лица оболела од церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе  
• као и пратиоци ових лица.  
Ова лица имају право на повластице у унутрашњем путничком саобраћају под условом да имају 
пребивалиште у Републици Србији. У унутрашњем путничком саобраћају слепо лице и лице 
оболело од дистрофије и сродних мишићих и неуромишићних болести, плегије, церебралне и 
дечија парализе и мултиплекс склерозе имају у току једне календарске године право на шест 
путовања са повластицом у износу:  
• 75% од редовне цене за путовање железничким, друмским и поморским, односно речним 
саобраћајем;  
• 50% од редовне цене превоза за путовање ваздушним саобраћајем. Једним путовањем у 
унутрашњем путничком саобраћају сматра се одлазак из полазног у одредишно место (вожња у 
одласку) и повратак из одредишног у полазно место (вожња у повратку). Пратилац има право на 
бесплатну вожњу у железничком, друмском и поморском, односно речном саобраћају и на 
повластицу од 50% од редовне цене вожње у ваздушном саобраћју, у случајевима кад прати 
инвалидно лице, путује по то лице или се враћа после праћења таквог лица. Инвалидно лице и 
његов пратилац имају право на повластице за превоз у било ком разреду, односно класи, у возу 
(пословни, експресни, брзи и путнички), односно на броду, као и за економску класу у авиону. 
Право на повластицу инвалидно лице остварује на основу књижице за повлашћену вожњу. 
Књижицу издаје:  
• Савез слепих и слабовидих Србије за слепо лице  
• Савез удружења дистрофичара Србије за лице оболело од дистрофије и сродних мишићних и 
неуромишићних болести  
• Савез параплегичара и квадриплегичара Србије за лица оболела од параплегије и 
квадриплегије  
• Савез за церебралну парализу, дечју парализу и плегије за лице оболело од церебралне 
парализе, дечје парализе и плегије  
• Друштво мултиплекс склерозе Србије за лице оболело од мултиплекс склерозе.  
Повластице при путовању за особе са инвалидитетом  
Особе са инвалидитетом  имају право, под одређеним условима, на знатне попусте при 
куповини карата за путовања возом, аутобусом и бродом на територији наше земље. Ко има 
право на попуст? Ово право имају слепе особе (оне које на бољем оку с корекцијом имају 
оштрину вида мању од 10 одсто, а видно поље им је сужено на 20 степени и мање), особе 
оболеле од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, плегије, церебралне и 
дечје парализе и мултиплекс склерозе (прва категорија инвалидности). Висина попуста. Особе 
са инвалидитетом имају право на шест повратних путовања железничким, друмским и речним 
саобраћајем с попустом од 75% у току једне календарске године. Плаћа се, дакле, само 25% 
цене карте. Овај попуст важи за превоз у било ком разреду у возу, без обзира на то да ли је воз 



 

 

пословни, експресни, брзи или путнички, односно у било којој класи на броду. Књижица за 
повлашћену вожњу. Да би оствариле попуст на цену карте, особе са инвалидитетом морају да 
имају важећу књижицу за повлашћену вожњу. Књижицу можете да извадите у огранку 
надлежног удружења особа са инвалидитетом у општини вашег пребивалишта. Надлежна 
удружења су: Савез слепих и слабовидих Србије, Савез удружења дистрофичара, Савез 
параплегичара и квадриплегичара, Савез за церебралну парализу, дечју парализу и плегије и 
Друштво мултиплекс склерозе.  
Поред попуњеног захтева за издавање књижице, уверења о пребивалишту (може и лична 
карта) и две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм, удружењу потребно је доставити и један од 
следећих докумената:  
налаз одговарајуће специјалистичке здравствене установе;  
налаз надлежне лекарске комисије;  
налаз о утврђивању категорије инвалидности;  
налаз о утврђивању потребе за помоћ и негу друге особе. Књижицу је потребно да оверите 
сваке године.  
Како остварити попуст?  
Да би остварили попуст при куповини карте, потребно је да покажете књижицу на увид. 
Потребно је и оверити одговарајући купон за путовање. Како би надокнадили новац од попуста, 
неопходно је да се превозник обрати Министарству рада и социјалне политике.  
Ако путујете посредством стране превозничке компаније. Ако лице на територији Србије путује 
посредством превозничке компаније чије је седиште ван територије наше земље, потребно је 
платити пун износ цене карте. Ваше право на повлашћену вожњу, међутим, и даље постоји и 
можете да тражите “повраћај новца”, у износу попуста који би остварили код домаћег 
превозника.  
Захтев за накнаду, фотокопију књижице за повлашћену вожњу и карту страног превозника коју 
сте платили потребно је, такође, да поднесете Министарству рада и социјалне политике.  
Права пратиоца. Ваш пратилац на путовању, било да путује с вама, иде по вас или се враћа 
после праћења, има право на бесплатну вожњу. Пратилац треба да прибави посебно уверење 
од организације која вам је издала књижицу, која се назива објава за повлашћену вожњу. Ако је 
ваш пратилац особа са инвалидитетом, он нема право на бесплатну вожњу. Да би остварио 
попуст за вожњу и то лице треба да извади књижицу. 
НАПОМЕНА: Службени лист бр.101/2002. Закон о повластицама у унутрашњем путничком 
саобраћају инвалидних лица.  
Железнички превоз путника са инвалидитетом  
Особе са инвалидитетом имају право на знатан попуст за превоз железницом, али је само 
неколико возова и станица прилагођено њиховим потребама. Које је категорије лица имају 
право на попуст? Слепе особе, као и оне оболеле од дистрофије, плегије, церебралне и дечје 
парализе и мултипле склерозе, у унутрашњем саобраћају имају попуст од 75% на редовну цену 
карте, на основу књижице за повлашћену вожњу инвалидног лица коју издаје надлежна 
организација инвалида. У међународном саобраћају ове особе плаћају пуну цену карте. 
Станице прилагођене слепим особама: Свега неколико железничких станица у Србији 
опремљено је подлогама и панелима за оријентацију слепих особа. То су: Београд, Нови Сад, 
Ниш, Суботица, Краљево и Чачак.  
Превоз особа у инвалидским колицима  
Постоје само два воза (оба међународна) која су технички опремљена за превоз особа у 
инвалидским колицима, и места за овакве путнике у њима морају бити унапред резервисана. Те 
две железничке линије су:  
344/345 Београд—Праг—Београд,  



 

 

314/315 Београд — Филах (Виллацх) — Београд.  
Уз то, само је пет станица дуж трасе ових линија опремљено за укрцавање особа у инвалидским 
колицима на воз: Београд, Нови Сад, Врбас, Бачка Топола и Суботица. У овим станицама 
обезбеђује се:  
-место на паркингу за аутомобил за превоз особа у инвалидским колицима,  
-посебне мобилне дизалице за улазак у вагон и излазак из њега.  
Пратилац особе са инвалидитетом.  
Пратилац слепе особе у унутрашњем саобраћају путује бесплатно, а у међународном је то 
могуће само у земљама које су потписале споразум за бесплатни превоз пратилаца (20 земаља 
ЕУ, Швајцарска и све земље бивше Југославије осим Босне и Херцеговине). Услови превоза који 
важе за пратиоца слепе особе, важе и за пса водича. Слепа особа и њен пратилац морају да 
путују заједно, а слепа особа мора да има легитимацију чији је број уписан на возној карти 
пратиоца. Ако кондуктер наиђе на путника на чијој карти пише „Пратилац слепог лица“, а у возу 
нема те слепе особе, сматраће да се „пратилац“ шверцује. Услови који се односе на пратиоце 
слепих особа важе и за пратиоце осталих особа са инвалидитетом, с тим што је списак земаља у 
којима ће они моћи да се бесплатно возе возом нешто краћи. Ова могућност постоји у само 10 
земалља ЕУ и Швајцарској.   Тачан списак можете добити  на некој од железничких станица. 
НАПОМЕНА: Особе са инвалидитетом шест пута годишње имају право на повратну вожњу у 
међуградском саобраћају са својим пратиоцем.  
Потребна документација:  
- Захтев  
- Две фотографије, величине 4,5 x 3,5 цм  
- Фотокопија Решења о оствареном праву на туђу негу и помоћ  
- Налаз са одговарајућом дијагнозом  
- Решење о утврђивању и категорије инвалидности  
- Фотокопија прве и друге стране личне карте подносиоца Захтева. 
За све даље информације треба се јавити у свом удружењу. 
ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
ПОПУСТ НА ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
Попуст на плаћање трошкова електричне енергије наши чланови имају на основу члана 29. 
Закона о Влади Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 5/91 и 45/93) Влада Републике 
Србије је донела Закључак, на основу кога је утврђен попуст на плаћање трошкова електричне 
енергије и то: 
а) Тарифни купци из категорије "широка потрошња", група "домаћинство" на основу Одлуке о 
попусту у плаћању цене електричне енергије, коју је донео Управни одбор ЈП ЕПС, имају право 
умањења цене за тарифни став "активна енергија" за 35% на следећи начин:  
1. Корисници материјалног обезбеђења умањењем цене одговарајућих тарифних ставова за 
тарифни елемент за месечну потрошњу до 450 кWh и  
2. Тарифни купци са социјалним потребама умањењем цене тарифног става за зелену зону за 
тарифни елемент за месечну потрошњу до 350 кWh. Тарифни купци користе овај попуст под 
условом да редовно измирују своје обавезе. 
б) Попуст у висини од 5% на суму месечног задужења остварују сви купци који до рока за 
плаћање измире своје обавезе. 
Захтев за попуст се подноси Центрима за социјални рад Ниш. Доставља се  
Фотокопија Решења за остваривање права на туђу помоћ и негу  
Фотокопија прве и друге стране личне карте и последњи чек од туђе неге. 
 
 



 

 

ПРАВО НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
На основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша и члана 
65, право на ослобађање плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију, утрошену воду и 
изношење смећа припада породици, односно појединцу ако живи сам у домаћинству, а 
користи најмање 2 врсте услуга. На основу члана 67 ове Одлуке, право на потпуно ослобађање 
од комуналних услуга има појединац који је неспособан за привређивање, односно, породица у 
којој је претежан број чланова неспособан за привређеивање, а који остварују право на новчану 
социјалну помоћ. На основу члана 68. Одлуке право на делимично ослобађање од плаћања 
комуналних услуга у висини од 30% од пирложених рачуна за комуналне услуга, признаје се 
појединцу, односно, породици ако остварује приходе до висине двоструког номиналног 
иозноса новчане социјалне помоћи према последњем објављеном податку Министарства рада 
и социјалне политике о износу новчане социјалне помоћи за месец у коме се подноси захтев. 
НАПОМЕНА: Право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга 
признаје се у трајању од 6 месеци од дан подношења захтева. По спроводеном поступку Центар 
за социјални рад сачињава спискове корисника који имају право на потпуно и делмично 
ослобађање са основом по коме се ослобађају и доставља их до 10-ог у месецу за претходни 
месец, надлежној служби за наплату ових услуга. Центар за социјални рад који утврђује право 
корисника, истовремено и доноси одговарајуће решење о остваривању ових права. 
НАПОМЕНА: Посебне повластице особе са инвалидитетом могу остварити на основу 
социјалне карте. 
СОЦИЈАЛНА КАРТА (За категорију заштићених купаца електричне енергије, за ослобађање 
комуналних трошкова – грејање, вода, смеће...) 
Материјални цензус за остваривање овог права 
- месечни приход за једночлано домаћинство  
- месечни приход за 2-3 члана домаћинства  
- месечни приход за 4-5 члана домаћинства  
- месечни приход за 6 и више чланова домаћинства    
НАПОМЕНА: Утврђени цензус је променљива категорија - обратити се Центру за социјални 
рад за информацију.  
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
1) Копија личне карте, свих чланова 
2) Изјава два сведока (о члановима у домаћинству) 
3) Уговор о купопродаји или решење о порезу на кућу/стан 
4) Уверење о имовном стању – Управа прихода 
5) Уверење из катастра, из места рођења и места становања 
6) Потврда о приходима у протекла три месеца 
7) Уверење из евиденције Завода за запошљавање 
8) За децу пријава пребивалишта (копија здравствене књижице или извод из матичне 
књиге рођених) 
9) Рачун за струју, воду и остале комуналне трошкове, задњи месец 
ПОСЕБНО ПРАВО УГРОЖЕНИХ ПОТРОШАЧА ПРИ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ СИГНАЛА 
ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ 
Мере подршке Владе Републике Србије из Уредбе 
Члан 2 
Мере подршке из члана 1 ове Уредбе су: 
1) Додела угроженом потрошачу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, односно Сет 
Топ Воx уређаја, одно СТБ уређаја, који мора бити усклађен са условима за дигитални сигнал из 



 

 

Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма и приступ у 
мултиплеx-у Сл.гласник РС бр.86/14 
2) Пружање техничко-технолошке подршке путем телефонских линија, односно, успостављање 
позивног центра и информисање о процесу дигитализације 
Члан 3 
Угрожени потрошач у смислу ове Уредбе је: 
1) Корисник права на новчану социјалну помоћ, који то право остварује у складу са Законом о 
социјалној заштити, Сл.гласник РС бр.24/11 
2) Корисник права за помоћ и негу другог лица, који то прави остварује у складу са Законом о 
социјалној заштити 
3) Корисник права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у 
складу са Законом ПИО, Сл.гласник РС 108/13 И 75/14 
4) Корисник права на пензију, који живи сам И који остварује месечни износ пензије, који није 
већи од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених. 
НАПОМЕНА: Уредба Владе Републике Србије о утврђивању мера подршке И ближих услова у 
погледу критеријума за одреживање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем 
сигнала дигиталне телевизије. Сл.гласник РС бр.44/14. 
ОБЛАСТ - ПОРЕСКА ОСЛОБАЂАЊА   
Порез на промет услуга не плаћа се на услуге из области здравства, науке, културе, образовања 
(основног, средњег, вишег и високог), социјалне заштите и спорта. Закон о порезу на добит 
предузећа прописује да се ослобађа плаћања пореза на добит предузећа, предузеће за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, сразмерно 
учешћу тих лица у укупном броју запослених. Закон о порезу на употребу, држање и ношење 
добара прописује да су власници путничких аутомобиле и мотоцикала – војни инвалиди, 
цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више процената телесног оштећења, или код 
којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу 
од 60 или више процената, ослобођени  плаћања пореза на употребу моторних возила 
приликом плаћања регистрације, продужења регистрације и замене регистарских таблица 
моторних возила. Ово право се остварује приликом регистрације моторног возила на тај начин 
што се уз потребну документацију прилаже и потврда надлежног органа којом се доказује 
статус инвалидности. Законом о порезу на имовину прописано је да се порез на имовину не 
плаћа на права на непокретности уколико се те непокретности користе за просветне, културне, 
научне, социјалне, здравствене, хуманитарне или спортске сврхе. Плаћања овог пореза 
ослобођен је ималац права на непокретности. За остваривање овог права, потребно је да се 
заинтересована лица обрате пореској управи на територији на којој се налази непокретност која 
се користи у хуманитарне или друге сврхе које представљају основ за остваривање овог 
ослобађања. 
РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА 
Особе са инвалидитетом при регистрацији возила плаћају 5% од укупног износа накнаде за 
коришћење путева (путарине) и ослобођене су од плаћања и одређених других такси. 
Потребна документација:  
- Решење о телесном оштећењу (више од 80% или 60 и више % доњих екстремитета)  
- Фотокопија саобраћајне дозволе и оригинал на увид. 
УВОЗ АУТОМОБИЛА 
Право на увоз аутомобила без плаћања увозних дажбина имају по основу члана 192. тачка 11а 
Царинског закона особе са инвалидитетом - ОСИ од 70% до 100% телесног оштећења, војни 
инвалиди од И до В групе, цивилни инвалиди рата од И до В групе, оболели од дистрофије или 
других мишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе, од 



 

 

мултипле склерозе, као и родитељи вишеструко ометене деце. Право на рефундацију плаћеног 
ПДВ-а имају само особе са инвалидитетом са 100% телесног оштећења, по једном основу (да 
није збирно по органима). 
 
ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ПУТАРИНЕ 
 
ЗАХТЕВ  ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
За издавање Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путевима Србије на основу члана 24.Закона о 
јавним путевима 
У прилогу достављам следећу документацију: 
1. Решење надлежне институције у којем је изражен степен телесног, сензорног, менталног, 
душевног оштећења. Решење мора бити општег типа или издато у сврху добијања дозволе за 
бесплатан пролазак аутопутем. 
2. За инвалиде рада: Копија Решења издатог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање. 
3. За малолетна лица: Копија Решења издатог од стране надлежног Центра за социјални рад 
или Општинског секретаријата за друштвене делатности. 
4. За војне инвалиде (ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде и цивилне инвалиде 
рата): Копија Решења надлежног општинског органа или Управе за борачку-инвалидску 
заштиту. 
5. Копија саобраћајне дозволе (обе стране) за возило које користи особа са инвалидитетом. 
6. Копија личне карте особе са инвалидитетом, односно извод из матичне књиге рођених за 
малолетна лица. 
7. Уколико возило није у власништву особе са инвалидитетом потребно је да власник возила 
достави копију личне карте. 
8. Фотографија особе са инвалидитетом, резолуције 450х530 пиксела, у електронској форми на 
ЦД-у. 
За особе са инвалидитетом која први пут подносе Захтев, копија Решења мора бити оверена у 
Суду или Општини. 
       __________________ 
       подносилац захтева 
НАПОМЕНА: ДОЗВОЛА ЗА БЕСПЛАТАН ПРОЛАЗАК АУТО-ПУТЕВИМА СРБИЈЕ, ИЗДАТА ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ ЈЕ ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА. Уколико особа са инвалидитетом је променила 
возило неопходно је да постојећу дозволу за бесплатан пролазак ауто-путевима Србје врати ЈП 
„Путеви Србије“ са копираном новом саобраћајном дозволом.  Уколико особа са инвалидитетом 
изгуби картицу за ово право неопходно је а поднесе захтев за дуплукат картице истој 
институцији. Захтев се шаље на адресу ЈП Дирекција за путеве Србије,  Булевар Краља 
Александра 282, Поштански фах 17, 11050 Београд 22, Пак 149602, или подноси лично на адресу 
Љубе Чупе 5, Београд. Све неопходне информације можете добити на телефоне: 011/7857-154, 
011/8057-155. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

У Р Е Д Б А 
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ МЕРА ПОДРШКЕ И БЛИЖИХ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ 

КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ УГРОЖЕНИХ ПОТРОШАЧА ПРИ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ 
СИГНАЛА ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

Члан 1 
Овом уредбом утврђују се мере подршке и ближи услови у погледу критеријума за одређивање 
угрожених порошача при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије. 
Овом уредбом ближе се одређују специфични услови за обезбеђивање услуга од општег 
екеномског интереса угроженим потрошачима, ради пријема сигнала дигиталне телевизије. 
Члан 2 
Мере подршке из члана 1. ове уредбе су: 
1)Додела угроженом потрошачу опреме за пријем дигиталне телевизије, односно Set Top Box 
уређаја (у даљем тексту: СТБ уређај) који мора бити усклађен са условима за дигитални сигнал 
из Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и 
приступу мултиплексу („Службени гласник РС“, број 86/14). 
2)Пружање техничко-технолошке подршке путем телефонских линија, односно успостављање 
позивног центра и информисање о пропису дигитализације. 
Члан 3 
Угрожени потрошач у смислу ове уредбе је: 
1)корисник права на новчану социјалну помоћ који то право остварује у складу са Законом о 
социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), 
2)корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује у складу са 
Законом о социјалној заштити, 
3)корисник права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то право остварује у 
складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр.34/03, 
64/04 – ус, 84/04 – др.закон, 85/05, 101/05 – др.закон, 63/06 – УС 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62713, 
108/13 и 75/14), 
4)корисник права на пензију који живи сам и који остварује месечни износ пензије који није 
већи од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених. 
Члан 4 
Мере подршке из члана 2.ове уредбе спроводи Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација (у даљем тексту Министарство) у сарадњи са Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, центрима за социјални рад, филијалама 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Јавном медијском установом Радио-
телелектронских медија.евизија Србије, као носиоцем информисања јавности у процесу 
дигитализације путем електронских медија. 
ПОВЛАСТИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ И КАБЛОВСКУ ТЕЛЕВИЗИЈУ – Могу се остварити путем 
директног контакта са одабраним оператерима, који пружају различите услуге и бенефиције. 
 
 
 



 

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АКЦИОНОМ  ПЛАНУ ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ГРАДА НИША 2015-2020  (високог степена приоритета) 
1) Стратешки пројекат „Унапређење приступачности Града Ниша 2015-2020“   
1.Пројекат   „Израда Стратегије приступачности“ 
2.Пројекат   „Стандардизација реконструкције постављених баријера“ 
3.Пројекат   „Уклањања преосталих архитектонских баријера у Граду Нишу“ 
4.Пројекат „Доступности информација и комуникација од јавног значаја, намењених 
институцијама, установама и грађанима Ниша“. 
Реализација оваквог типа пројекта је од великог значаја, јер би Град Ниш био приступачан за све 
категорије лица, модеран и друштвено одговоран град. 
2) Пројекат „За здраву и чисту животну и радну средину 2015-2018“ 
-  Проблем незапослености особа са инвалидитетом и њиховог радног ангажовања 
    - Инклузија особа са инвалидитетом и припадника мањина ромске националности у локалној  
и   друштвеној заједници 
- Заштита здравља рањивих категорија. 
3) Пројекат СПАН. Сервис персоналних асистената за самостални живот особа са инвалидитетом 
перманентно се финансира више година уназад из средстава буџета Града Ниша, на позицији 
54/2. Услугу треба приоритетно наставити и планирати је у Акционом плану одрживог развоја 
Града Ниша за период од 2015-2020.године, по могућности за већи број корисника (Путем 
наставка пројектног финансирања или као сталну услугу социјалне заштите). Због социјалне 
потребе и инклузије деце у образовном школском систему, указује се потреба за 
финансирањем услуга личних и педагошких асистената. 
4) Пројекат „Предах родитељству за децу ометену у развоју“ 
Нови модел услуге социјалне заштите, који је по први пут Град Ниш развио у Србији у Установи 
„Душко Радовић“. Услуга је прекинута 2013.године, услед недостатка финансијских средстава. 
Престанак  пројектног финансирања ове услуге, која се у пракси показала као веома значајна,   
негативно се одражава на јачање родитељских капацитета за бригу  о деци. Услугу треба 
приоритетно наставити и планирати је у Акционом плану одрживог ра звоја Града Ниша за 
период од 2015-2020.године. (Путем наставка пројектног финансирања или као сталну услугу 
социјалне заштите) 
Пројекат „Увођење нових облика социцијалне заштите“ – Установа „Мара“ и проширење 
смештајних капацитета установе. 
5) Пројекат  „Свратиште за децу улице“ 
Циљ пројекта је: 
- обезбедити остваривање права на једнакост и заштиту здравља и смањење ширења ХИВ-а и 
ППИ у популацији деце 
- циљна група су деца и млади Града Ниша који живе и раде на улици (најчешће су ван система 
и здравствене заштите и без личних докумената. Многа деца су жртве насиља и сексуалног и 
другог искоришћавања... ) 
- неопходно је обезбедити простор за реализацију локалне услуге Свратишта. 
6) Пројекат „Израда социјалне карте грађана и породица (Реална социјална карта)“ – 
ажурирање јединствене базе података за реформу система социјалне заштите. 
Циљ пројекта је:  
- утврђивање стварног чињеничног стања домаћинстава на терену  која су подносиоци захтева 
за    остваривање одређених права из области социјалне заштите код надлежних институција. 
7) Пројекат „Израда базе података о Персоналном и породичном стечају (БАНКРОТ) и могући 
начини заштите њиховог биолошког опстанка“. 
Циљ пројекта је: 



 

 

- заштита елементарних људских права појединца, која му по Закону припадају, а у стању је 
социјалне потребе уз угрожавање  биолошког опстанка. Према статистичким подацима, велики 
број становника Града Ниша је у стању социјалне потребе и у немогућности да задовољи   
основне животне потребе, па је оваква врста мере заштите неопходна.  
8) Пројекат „Заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља“ (Сигурна 
Кућа), 
Циљ пројекта је: 
- сензибилизација локалне заједнице на проблеме заштите деце од свих облика злостављања 
деце 
- едукација ради подизања нивоа свести свих субјеката (родитељи, наставно особље, 
здравствени радни и сама деца) 
- трибине, округли столови 
- медијска презентација 
- увођење СОС дечијег телефона. 
9) Пројекат пружање услуге „Помоћ у кући“ за 40 корисника са подручја ГО Црвени Крст: 
корисници: припадници треће генерације који живе сами или са остарелим брачним другом. 
10) Пилот пројекат „Социјална асистенција кроз међусуседско искуство“ – САНЕ. 
Циљ пројекта је:  
тестирање и пружање услуге „помоћ у кући“ за 40 корисника у руралним подручјима по 
иновативној методологији која се користи у земљама ЕУ. 
НАПОМЕНА: Пројекат је у фази реализације. 
11) Пројекат „Педагошки асистенти за помоћ деци са потешкоћама у развоју“. 
Циљ пројекта је: 
увођење педагошких асистената у школском образовању ради ефикаснијег праћења наставе и 
осталих обавеза према школи. 
12) Пројекат „Програм рехабилитације за помоћ деци са потешкоћама у развоју“(хипотерапија, 
хидротерапија, редукација психомоторике, логопедско-дефектолошки третман ). 
Циљ пројекта је: увођење методе која се у пракси показала   као веома значајна  као помоћ 
деци са инвалидитетом и потешкоћама у развоју у психолошком и у здравственом погледу. 
ДОБРО УПРАВЉАЊЕ НА ЛОКАЛУ – ПРИПРЕМА ГРАДОВА И ОПШТИНА ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
(XI.Форум стручњака за LER – завршна конференција у организацији Националне aлијансе за 
локални и економски развој и Амбасаде Финске у Београду 30.03.2015.године) 
Модел ефикасног и иновативног управљања у локалним заједницама у Србији 
Стварање приступачног окружења у смислу доступности информација и комуникације за 
кориснике услуга, модернизацијом рада Управа локалних заједница у смислу коришћења 
савремених информационих технологија и јавности рада, веома је битан сегмент доброг 
управљања на локалу. У том смислу, ефикасност управљања и рада градских служби може се 
мерити квалитативним и квантитативним показатељима, као што су:  

1) радни учинак – добра организација, креативност и иновативност у раду 
2) ефективни временски учинак на послу у смислу радног ангажовања лица 
3) број решених предмета (квантитативно) 
4) квалитет пружених услуга и решених предмета (квалитативно). 

Процес модерног управљања на локалу подразумевао би следеће фазе: 
1) пријем предмета 
2) обрада предмета 
3) завршна фаза – решење предмета (позитивно или негативно) 
4) обљављивање решених предмета на сајту Управа локалних заједница. 



 

 

Овај радни циклус подразумева јединствен циклус у континуитету, почев од пријема предмета 
до њиховог разрешења, што истовремено подразумева ефикасност рада извршиоца пословних 
задатака, праћењем рокова решења предмета, као и квалитет истих. 
НАПОМЕНА:  Није довољно примити предмет, проследити га на даљу надлежност, а не 
интересовати се за његов коначан исход! 
Овим иновативним решењем смањује се административни поступак, рок решавања предмета, 
као и знатно скраћење времена и напора („малтретирање“ од шалтера до шалтера странака и 
корисника услуга). 
Модел доброг управљања подразумева поштовање хијерархије у управљању, који се базира на 
систему извршавања радних обавеза уз поштовање стручности, поверења, добрих међуљудских 
односа и пословних манира. 
Менаџмент доброг управљања треба базирати на коришћењу људских ресурса у погледу знања 
и искустава, како законодавне тако и извршне власти, елиминисањем „сујете“, „линије 
незамерања“ и сл., односно, систем управљања у Србији треба се базирати на знању, а не 
искључиво на политичким одлукама (квотни систем) – постоји ситемски проблем. 
ЗАКЉУЧАК: На основу истраживања модела управљања у Србији, може се констатовати да се 
искуства у управљању скандинавских земаља, не могу у потпуности применити у нашој земљи, 
пре свега због менталитета и остатка неефикасног и анахроног модела управљања из 
прошлости, те је неопходно задржати ауторатативни систем управљања, да би се омогућило 
ефикасно функсионисање система управљања, јер је Србија земља која се налази у транзицији. 
(Извод из експозе-а  са XI.Форума стручњака за LER – завршне конференције 
 

председник Савета 
                 Јордан Ивановић 
 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРИПРЕМУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША ЗА РАЊИВЕ 
КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА 
На основу сугестија представника организација и удружења особа са инвалидитетом и личних 
сазнања из ове области достављам вам следеће препоруке за доношење валидног документа 
локалној заједници из ове области и то: 

1) Унапређење приступачности Града Ниша у свим сегментима:  
- уклањање преосталих архитектонских баријера у граду које су на сметњи овим лицима 

за несметано кретање ради њихово безбедности 
- стандардизација уклоњених баријера које нису по стандардима 
- поштовање стандарда изградње нових објеката, саобраћајница итд. у складу са 

Правилником о изградњи објеката за потребе особа са инвалидитетом  
Локална заједница ради безбедности рањивих категорија лица (особе са инвалидитетом, деца 
са менталним сметњама, стара и изнемогла лица, труднице итд.) у оквиру своје Стратегије и 
Акционим планом у наредном периоду потребно је да предузме одређене мере на локалу ради 
боље имплементације: Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закона о 
запошљавању особа са инвалидитетом, Закона о инклузији особа са инвалидитетом, Закона о 
знаковном језику, Закона о кретању слепих лица уз помоћ пса водича итд. 

- уклањање ивичњака и тротоара за потребе особа са инвалидитетом и осталих рањивих 
категорија лица у граду 

- изградња приступачних рампи испред установа и институција за задовољавање 
основних животних потреба особа са инвалидитетом и стамбених јединица 

- стварање приступачног окружења установа и институција (за особе са сензорним 
инвалидитетом: постављање говорних семафора за слепа и слабовида лица, штампање 



 

 

литературе на Брајевом писму, прилагођавање установа и институција за потребе глувих и 
наглувих лица – на знаковном језику, као и за потребе лица са менталним и физичким 
инвалидитетом у целини) у складу са европским стандардима 

- стварање потпуно приступачног градског превоза за потребе особа са инвалидитетом а) 
нископодни аутобуси – 100% у градском превозу 
б) едукација возача и кондуктера у аутобусу ради правовременог спуштања рампе за особе са 
инвалидитетом (лица у колицима), као и правовремено обезбеђивање слободног места у 
аутобусу за особе са инвалидитетом, стара и изнемогла лица и труднице – њихова обавеза, а не 
добра воља путника и њихове елементарне културе. Неопходно је да градски превозници при 
заустављању аутобуса на аутобуској станици стану непосредно поред ивичњака, како би 
инвалидно лице могло неометано да уђе у аутобус 
в) железнички саобраћај није прилагођен за потребе особа са инвалидитетом, јер оне не могу 
да самостално уђу у воз 
г) неприлагођеност базена у граду за потребе особа са инвалидитетом, осим базена у Спортско-
рекреативном центру „Чаир“ 
д) услуга персоналне асистенције, личних пратилаца и педагошких асистената није у потпуности 
реализована те се одражава на самостални живот деце у образовању, као и кретање особа са 
инвалидитетом у локалној заједници 
ђ) обележена места за паркирање особа са инвалидитетом немају довољну ширину, односно 
нису обележена по прописаним стандардима, те је истовремено угрожена безбедност ових 
лица 
е) непостојање адекватне канцеларије за особе са инвалидитетом по моделу већих градова у 
Србији (Нови Сад, Крагујевац) и околних земаља (Софија). Одсек социјалне заштите за потребе 
особа са инвалидитетом тренутно је смештен у ТЦ Калча на првом спрату, Лам. Д, локал 116 у 
оквиру пролазног простора, где активност обављају више служби надлежне Управе, што се 
итекако одражава на могућност њиховог пријема, кретања у локалу и приступа истом због 
лифта који није стално у функцији. Оваква канцеларија би обављала делатност не само за 
Управу, већ и за Град и била би у могућнсоти да прими много већи број странака, а 
истовремено да врши тријажу према надлежним институцијама (Центар за социјални рад, 
Национална служба запошљавања, Фонд ПИО, Фонд здравства итд.), а по потреби према 
Градском већу и Градоначелнику.  
ПРЕДЛОГ МЕРА: Локална заједница са својим телима, ради свеобухватног побољшања и 
очувања сигурног и безбедног окружења за живот и рад људи, а посебно рањивих категорија 
лица неопходно је да укључи све надлежне институције да у оквиру свог делокруга  рада 
укључе све своје потенцијале у погледу стварања таквог окружења које ће побољшати квалитет 
живота свих грађана у Нишу. 
 
У Нишу, дана 13.12.2016.год. 

председник Савета 
                 Јордан Ивановић 
 
АКТИВНОСТИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ – ФИЛИЈАЛА НИШ 
Ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржишту рада и 
у циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању НСЗ-Филијала Ниш спроводи мере и 
програме професионалне рехабилитације, мере активне политике запошљавања  за особе са 
инвалидитетом пријављене на евиденцији и послодавце који запошљавају особе са 
инвалидитетом, организује и учествује у процени радне способности и могућности запослења. 
УСЛУГЕ које НСЗ-Филијале Ниш пружа особама са инвалидитетом се огледају  у: 



 

 

-информисање и  вођење евиденције тражилаца запослења, 
-издавање разних уверења 
-индивидуални разговор и израда индивидуалног плана запошљавања, 
-посредовање по пријавама потреба за запошљавањем, и друге услуге. 
МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ које имају за циљ подизање нивоа 
конкурентности особа са инвалидитетом на тржишту, стицање ,   развој и унапређење личних и 
радно-социјалних вештина, повећање броја запослених особа са инвалидитетом на отвореном 
тржишту су: обука за активно тражење посла, обука за познатог послодавца, клуб за тражење 
посла, сајам запошљавања, обуке за тржиште рада и стручна пракса. 
ПРОГРАМИ ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ чији је циљ 
подстицање и повећање броја запослених особа са инвалидитетом су следећи: 
-субвенција зараде особа са инвалидитетом без радног искуства 
-субвенција самозапошљавања 
-субвенција за отварање нових радних места 
-јавни радови 
МЕРЕ ПОДРШКЕ чији је циљ повећање броја запослених особа са инвалидитетом под посебним 
условима и то: 
-Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места особа са инвалидитетом које 
се запошљавају под посебним условима. 
-Рефундација трошкова обезбеђивања стручне подршке особама са инвалидитетом које се 
запошљавају под посебним условима-радна асистенција 
НСЗ-Филијала Ниш  врши поступак процењивање преостале радне способности  особа са 
инвалидитетом који је регулисан применом Закона о запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Службени  гласник РС“, број 36/09 ) и Правилником о ближем начину,трошковима и 
критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења особа са инвалидитетом(„Службени  гласник РС“, број 36/10). 
 
АКТИВНОСТ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НА ПОБОЉШАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ – председник, Братимир Васиљевић 
Општина устаљеним видовима подршке удружењима особа са инвалидитетом и њиховим 
члановима који живе на подручју општине.  
Као социјално одговорна локална управа, Градска општина Пантелеј се, практично од свог 
оснивања, определила  за ситематичну, ефикасну и ефективну бригу о овој рањивој социјалној 
групацији, у границама реалних потреба особа са инвалидитетом и својих буџетским и 
структурним могућностима. Таква политика општине најпре је добила подршку EXCHANGE 
програма, а захваљујући средствима европских фондова, створене су базичне претпоставке за 
системско бављење проблемима особа са инвалидитетом и побољшање њиховог статуса у овој 
локалној заједници. Иницијално, направљења је база података свих инвалидских удружења и 
њихових чланова и та је база омогућила редовну комуникацију и двосмерну размену 
информација о свим важнијим питањима и активностима које су важне за ову грађанску 
популацију. Општина Пантелеј је једна од првих институција која је изградњом рампе 
омогућила несметан приступ општинским службама и њиховим сервисима, а накнадним 
интервенцијама обезбедила је и коришћење лифта у те сврхе. 
Отварањем Хендикеп центра у склопу општинске зграде, као места окупљања особа са 
инвалидитетом и њихових Удружења, општина Пантелеј практично је отворила много шири 
простор за јачање узајамности и солидарности, као најбољих тековина цивилног друштва и 



 

 

начин непосредне изградње партнерских односа/уместо претежно патерналистичких/ са 
Удружењима особа са инвалидитетом. Ти нови односи протоколисани су споразумима и 
уговорима о сарадњи са најагилнијим удружењима, као што је пример Окружног удружења 
оболелих од мултипле склерозе којем је обезбеђен стални изложбено-продајни простор под 
окриљем Куће старих заната, за рукотворине које истрајно израђују и тиме приходују за бањско 
лечење својих чланова. Користећи капацитете Куће старих заната, општина је успоставила 
сарадњу са Школом за основно и средње образовање „Царица Јелена“ Ниш  и омогућила деци, 
полазницима ове школе, да кроз јавне едукативне радионице демонстрирају своје вештине 
ткачког и сродних заната за које се кроз наставу образују. Сарадња са Школом за основно и 
средње образовање „Царица Јелена“ Ниш, настављена је укључењем Актива жена, који окупља 
жене које су остале без посла у процесу транзиције, користећи капацитете школе. 
Сарадња Општине Пантелеј и удружења ЦДП имала је као резултат обезбеђивање  комби 
возила које је донирала компанија PHILIP MORIS, а које је на располагању свим удружењима, 
према исказаним потребама у дневном режиму превоза или за  организована међуградска 
путовања, уз обавезу општине да сервисира ово возило и пружа услуге превоза. 
Пројекат адаптивног пливања намењен деци са инвалидитетом и јачању њихових моторичких 
функција, који је покренула општина у сарадњи са клубом за адаптивно пливање „Делфин“, од 
почетне пилот варијанте прерастао је у дуготрајну активност која се, као пример добре праксе, 
проширила и на друге градске општине у Нишу, да би потом била прихваћена у више градова 
широм Србије, чиме је довела до оснивања Асоцијације клубова за адаптивно пливање на 
републичком нивоу у Нишу. 
Међу бројним појединачним примерима директне подршке, општина Пантелеј се издваја као 
иницијатор помоћи за набавку књига штампаних на Брајевом писму за слабовидог студента 
четврте године Правног факултета. Том студенту је обезбедила први контигент уџбеника, а за 
преостале књиге се побринуо Град Ниш, преко ресорног савета. Вредна је помена и изградња 
рампе у стамбеном блоку у Сомборској улици која олакшава свакодневни живот станара са 
инвалидским колицима у тој згради.  
Примарно показана сензибилисаност Градске општине Пантелеј према популацији особа са 
инвалидитетом, подстакла је и друге осетљиве социјалне групе да се самоорганизовањем 
активирају и да, уз институционалну и стручну помоћ општине, формирају своја удружења која 
активно партипицирају у животу заједнице и заслужују сваку врсту подршке. Међу њима су, 
поред осталих, удружења жена на селу као и жена у транзиционом процесу (сврстаних у тешко 
запосливу категорију), али и удружења мањиских заједница која чине формацију организација 
цивилног друштва као сталних партнера општине у бројним заједничким акцијама и 
манифестацијама. 
Свеукупна политика општине, као представника јавног сектора, према удружењима особа са 
инвалидитетом и другим удружењима грађана на њеном подручју, резултирала је првом 
наградом Европског покрета и проглашењем Градске општине Пантелеј за најбољи пример 
партнерства јавне администрације и организација цивилног друштва у овом делу Србије. Ово 
високо признање, стечено средином 2012.године, Градска општина Пантелеј настојаће да 
трајно сачува, као и све устаљене видове сарадње и подршке рањивим групама са којима се 
профилисала као предусретљива и социјално одговорна локална заједница. Градска општина 
Пантелеј је финансирала пројекат изградње приступачне рампе испред зграде у Сомборској 
улици 53, те ће наставити финансирање пројеката стварања приступачног окружења на својој 
територији. Градска општина Пантелеј обавља и друге активности у циљу побољшања и 
унапређења положаја особа са инвалидитетом у оквиру своје територијалне јединице. 
                                                                                               
 



 

 

 
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА - председник, Александар Ждрале 
"ДОСТИЗАЊЕ 17 ЦИЉЕВА БУДУЋНОСТИ КАКВУ ЖЕЛИМО" 
Особе с инвалидитетом се данас не суочавају само са физичким баријерама, већ и социјалним, 
економским и пре свега препрекама у ставовима. Осим тога, инвалидитет се доводи у везу са 
двадесет одсто глобалног сиромаштва, од којих, већина особа с инвалидитетом живи у 
земљама у развоју. Упркос томе што су највећа светска мањинска група, особе с инвалидитетом 
и питање инвалидитета је остало углавном невидљиво у редовним развојним оквирима и 
његовим процесима. Појава информационих и комуникационих технологија нагло је повећала 
успостављање веза између људи и њихов приступ информацијама и тако подигла животни 
стандард. Уједињене нације, ове 2016.године, обележавају 03. Децембар - Међународни дан 
особа с инвалидитетом под слоганом: "Достизање 17 циљева будућности какву желимо". 
Сумирање резултата периода Миленијумских развојних циљева и нови развојни оквир 
усвојеног «Програма одрживог развоја до 2030.» пружа могућност да се даље подигне свест о 
инвалидитету као питању које прожима сва подручја развоја. 
Градска општина Палилула-Ниш је једна од ретких општина у Региону која има јасне смернице 
развоја, обједињене у Стратешком плану развоја општине-Акционом плану. „Акциони план 
општине“ је и оперативни алат за спровођење Стратегије развоја Градске општине Палилула. У 
протеклој години, руководство општине Палилула показало је одлучност и висок ниво 
објективности и хуманости у решавању проблема свих категорија становника. По статистичким 
подацима у области социјалних потреба, од укупног броја лица која су у евиденцији Центра за 
социјални рада „Свети Сава“ у Нишу, преко 67 одсто грађана је са територије општине 
Палилула. По просечној заради радно-способног становништва општина Палилула је на самом 
зачељу градова и општина у Републици. Ови поражавајући подаци нису обесхрабрили 
руководство општине да активно учествује у остваривање утврђене визије развоја. 
ВИСОКИ СТАНДАРДИ У РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
УПРАВА Градске општине Палилула-Ниш пружа услуге грађанима у 
складу са високим стандардима рада. Успешно је прошла нову 
ресертификациону проверу спровођења система менаџмента 
квалитетом која ће се примењивати до 09.августа 2018.године. Представници сертификационе 
куће LL-C из Прага-Република Чешка, посредством овлашћене CERT-PLUS, Агенције за 
инжењеринг система менаџмента, оценили су да је рад Управе Градске општине Палилула 
задовољава веома строге захтеве стандарда квалитета ИСО 9001:2008. Општини је издат 
сертификат који се односи на „пружање услуга у надлежности градске општине и унапређење 
стандарда живота у заједници“. Менаџмент општине на челу са председником промовише и 
охрабрује све запослене да узму активно учешће у активностима побољшања процеса рада. 
Систем менаџмента квалитетом је саставни део пословне политике и све активности на 
његовом успостављању, одржавању и континуалном побољшању су усклађене са релевантном 
законском регулативом. О увођењу и примени Политике квалитета у Градској општини је путем 
медија обавештена јавност и све заинтересоване стране. 
ПОДРШКА ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ: Градска општина Палилула сагладава социјално 
најугроженије категорије становништва, ослушкује потребе својих грађана, остварује успешну 
сарадњу са бројним организацијама и удружењима која заступају интересе особа са 
инвалидитетом. У општини је организован бесплатни превоз инвалидних лица специјално 
опремљеним комбијем. Изграђена је приступна рампа ка службама општинске Управе, 
уведени су високи стандари у комуникацији општинских службеника са свим грађанима, 
посебно особа са инвалидитетом. 
 



 

 

 
РАД „КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БРЗЕ ОДГОВОРЕ“: У циљу успостављање веза између људи - корисника 
услуга и њихов приступ информацијама са постојећим ресурсима општинске Управе 
организован је рад ''Канцеларије за брзе одговоре''. Овим је обезбеђена савремена размена 
информација. Поднети захтеви грађана обрађују се у року од 48 сати а подносиоци захтева 
добијају повратну информацију у року од три дана. Овим су избегнути проблеми у раду 
локалних самоуправа и досадашња пракса одлагања решавања комуналних проблема, 
пребацивањем надлежности са једне службе, предузећа, организације на другу и ћутање 
администрације.  
КАНЦЕЛАРИЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА „КУЋНОМ ПРАГУ“: У просторијама месне 
канцеларије „Ђука Динић“, у општини Палилула, отворена је испостава Центра за социјални рад 
„Свети Сава“. Канцеларија ради три дана недељно а након тога, службеници Центра предмете 
обрађују у централи и затим дају одговарајућа решења подносиоцима захтева. „Канцеларију 
Центра отворена је у овом насељу због тога што је највећи број корисника услуга Центра за 
социјални рад у Нишу са ове територије.  
КАКО ДО УСПЕШНЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА СТАНОВНИКА?: Живот у урбаној али и 
у деловима руралне средине, у девастираном привредном окружењу као што је општина 
Палилула, уз маргинализоване друштвене групе, захтева и нови приступ здравствене заштите 
становништва. „Укупан систем наше здравствене заштите бави се највећим делом болешћу, 
што је уосталом и његов задатак. Од наших локалних управа и здравствених установа се очекује 
да на путу европске интеграције Србије приступимо спровођењу и оног дела препорука Светске 
здравствене организације и Европске уније, које говоре о заштити здравља али и о унапређењу 
здравља. На овај начин, приближавањем здравствене заштите становницима, остварује се 
програм који даје веће финансијске уштеде. Један од приоритета у раду општине Палилула је 
управо сагладавање здравственог и економског стања социјално најугроженијих категорија 
становништва: особе са инвалидитетом, стара и изнемогла лица, старачка домаћинства на 
сеоском подручију општине, расељена лица, становништво ромске популације. Здравствена 
заштита становника, унапређење рада и опремање здравствених објеката-амбуланти и 
проширење делатности здравствених служби на територији општине Палилула, циљеви су 
којима тежимо. У сарадњи са Домом здравља-Превентивним центром Ниш, ове године, 
организовали смо више здравствених кампања, предавања и активности као што су «базар 
здравља», Промотивном активношћу „Приближимо се пацијентима“ и провером здравља 
становника на сеоском подручију општине Палилула, посебно су били сагледани старији 
пацијенти, тешко покретни или потпуно непокретни и зависни од туђе помоћи и неге. У циљу 
промоције здравља, општина Палилула и Институт за јавно здравље у Нишу потписали су 
протокол о сарадњи. Договорена је и подршка у остваривању међународних пројеката у 
области социјалне и здравствене заштите становништва. 
 
 



 

 

„СЛУШАМ И ГОВОРИМ“- ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“ 
Поносни смо што у Градској општини Палилула имамо установу која већ шездесетједну годину, 
успешно остварује образовну и васпитну мисију, поштовање различитости, толеранције и 
демократије - истиче Александар Ждрале, председник општине Палилула. Примена 
инклузивног образовања у нашем друштву, које сагледава образовање кроз уважавање 
различитих потреба ученика, прилагођено сваком ученику, још више истичу улогу Школе са 
домом ученика „Бубањ“ у Нишу. Школа је основана давне 1953. године као школа и дом 
глувонеме деце. Од 1974.године пресељена је у нов, савремено опремљен објекат у насељу 
"Ледена стена", који задовољава све критеријуме за квалитетно и успешно образовање и 
васпитање ученика. Данас је то модерна установа која примењује савремена техничка средства 
и методе у третману особа са многим поремећајима и сметњама у развоју и пример је добре 
праксе. Школски простор располаже са 18 учионица, 4 кабинета, наставничком канцеларијом, 
библиотеком, простором за припрему наставника и васпитача за рад као и фискултурном 
салом. Тим стручњака у саветовалишту који се састоји од дефектолога, психолога и социјалног 
радника, помаже да се рано откривене глувоће код деце сагледа са више аспеката и предложе 
адекватна решења. Школски дом располаже са 22 спаваоне. Школа је протеклих година 
уложила доста труда и средстава да створи адекватне услове за извођење наставе у средњој 
школи, а посебно за извођење практичне наставе. Да би деца научила говор и језик, стекла 
основно образовање и на крају постали фризери, пекари, бравари и шивачи текстила, у овој 
образовној установи у Нишу, стара се и 20 наставника дефектолога. У школи се већ седам 
година за редом организује Научно-практична конференција „Слушам и говорим“, која окупља 
стручњаке из оториноларингологије, психијатрије и других области. Оно удружено раде, 
размењујући искуства  ка унапређењу третмана, младих са поремећајима и сметњама у развоју 
и раног откривања глувоће код деце. 
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ – НИШ - председник, Проф.др Мирослав Милутиновић 
Стратегијом развоја Градске општине Црвени Крст – Ниш (2010 – 2020), један од најважнијих 
стратешких приоритета општине је стратешки правац III – “Уравнотежено и свеобухватно 
побољшање квалитета живота свих њених грађана“. Циљ овог стратешког правца је стварање 
подстицајне и безбедне друштвене средине у којој ће сви грађани моћи да искажу и да 
задовоље своје потребе за припадањем и идентитетом, дружењем и личним развојем.  
Према процени Центра за социјални рад и локалних корисничких удружења ОСИ, учешће  особа 
са инвалидитетом у укупном броју популације на територији Градске општине Црвени Ктрст, 
креће се око републичког просека. 
Велики број инвалидних лица, нарочито из сеоских подручја, није нигде евидентиран, тако да је 
тај број особа са сметњама у развоју далеко већи.  
На територији ове општине живи и  велики број деце са менталним оштећењима као и одрасли 
грађани  са инвалидитетом од којих највећи део припада категорији ментално недовољно 
развијеним особама, душевно оболела  лица и теже физички оболела лица, као и 18% старих 
лица од којих се већина може сврстати у категорију инвалида, што је  још  један од разлога 
више, да се иницира израда базе података о свим угроженим категоријама грађана и њиховим 
потребама и провери социјални статус њихових породица. 
Подаци из статистике говоре да су ове категорије грађана у сталном порасту што представља 
велики изазов за локалне и државне институције, као и за цивилни сецтор који морају заједно 
превентивно деловати у решавању великог друштвеног проблема у сфери социјалне и 
здравствене заштите угрожених категорија грађана. 
У складу са дефинисаним стратешким приоритетима из области интегралне заштите угрожених 
категорија, Градска општина  Црвени  Крст је  у сарадњи са другим општинама, Центром за 



 

 

социјални рад “Свети Сава“, Управом за дечју, социјалну и  примарну здравствену  заштиту, 
Националном службом за запошљавање , цивилног сектора и удружењима инвалида, 
реализовала већи број пројеката кроз које су пружене потребне услуге крајњим корисницима 
из наведених група. (Корак по корак ка заједници, Помоћ старима у сеоским подручјима, 
Социјална Асистенција путем суседског  искуства, итд.). 
Постојеће услуге и програми  намењени  угроженим категоријама грађана како у граду тако и у 
градским општинама, још увек су недовољно развијени и крећу се само у границама законског 
минимум у оквиру Центара за социјални рад, здравствених установа и локалних самоуправа, а 
највећи терет пада још увек на породице угрожених, које су и саме угрожене због недостатка 
посла и материјалне несигурности. 
У највећем броју случајева помоћ се своди само на једнократне новчане помоћи, право на 
додатак за туђу негу и помоћ и материјално обезбеђење, док је редак случај коришћења неког 
од проширених права. 
Мали број лица користи услуге као што су: укључивање у школовање, рекреација и 
рехабилитација, усмеравање и праћење лица у стању социјалне потребе, остваривање 
одређених права, дијагностика, организовање здраве животне и радне средине, 
интервенисање код других институција итд. 
У циљу унапређења положаја одраслих особа са инвалидитетом и старих у сеоским подручјима, 
Градска општина Црвени Крст Ниш је, у партнерству са Дунавским Еврорегионалним Цивилним 
Форумом  - ДЕЦФ из Бугарске и Развојно-иновативним Центром – RIC,  из Ниша, у периоду од 
25.07.2014 до 25.07.2015. године, реализовала пројекат “Социјална Асистенција путем суседског 
искуства“ – SANЕ.  
Градска општина Црвени Крст је, реализацијом овог пројекта, дала велики допринос 
професионалном развоју и унапређењу људских ресурса у пограничном региону Бугарске И 
Србије, међусобној комуникацији и размени знања и искустава стручњака и експерата из обе 
земље. Циљ пројекта био  је развој успешних модела помоћи, коришћењем заједничких 
регионалних ресурса и унапређењем институционалних и ванинституционалних социјалних 
услуга које су се пружале одраслим инвалидима и старачким сеоским једночланим и 
двочланим домаћинствима. 
Овим пројектом је подржано унапређење људских ресурса ради лакшег и ефикаснијег 
коришћења заједничких регионалних потенцијала у циљу унапређења живота инвалида И 
старих, кроз развој нових социјалних политика и друштвених мрежа. 
Општи циљ  пројекта SANE је побољшање квалитета живота за 40 корисника Нишавског региона 
(Ниш, Сврљиг и Алексинац), који су примали  услуге 20 Социјалних Асистената – ВОЛОНТЕРА, у 
трајању од три месеца и то применом нове методологије пружања социјалних услуга и нових 
административних погледа у социјалној области. 
Специфични циљеви пројекта: 
1.Креирање услова за размену знања и искустава између стручњака из система социјалне 
заштите из Нишавског, Видинског и Монтана Округа, 
2.Примена бугарског модела социјалне службе “СОЦИЈАЛНИ АСИСТЕНТ” у руралним 
подручјима Нишавског Округа, након његовог прилагођавања локалним специфичностима, 
3.Јавно заговарање одрживости нове услуге и сарадње након завршетка пројекта. 
У реализацији пројекта САНЕ учествовало је укупно 36 организација које се на неки начин баве 
социјалном или здравственом заштитом и то са српске стране: 
Градови и општине: Град Ниш, ГО: Црвени Крст, Нишка Бања, општине: Сврљиг и Алексинац  
Центри за социјални рад – ЦСР: Ниш, Алексинац, Сврљиг, Ражањ и Пирот. 
Геронтолођки центри: Ниш и Алексинац. 



 

 

Остале институције: Градска хуманитарна организација “Црвени Крст“, Филозофски Факултет- 
Ниш, Клинички центар – Ниш, Кућна нега – Ниш, Дневни центар – МАРА – Ниш, Центар за 
породични смештај и усвојење – Ниш, Центар за самостални живот – ОСИ – Ниш, Школа 14. 
Октобар – Ниш. 
Удружења грађана и остале организације: Удружење дистрофиичара – Ниш, НВО “Животна 
снага“ – Ниш, Удружење за локални развој “Каменица“, Удружење грађана: Златно доба – Ниш, 
Заједно до светлости – Сврљиг, Руковед – Ниш, Чији сам ја комадић – Ниш, план – Ниш, RIC – 
Ниш, Покрет трећег доба и др.и  са бугарске стране: 
Окрузи и општине: Видин, Монтана, Бојница, Кутово село,  
Институције: Центар за децу улице – Видин, Слободан омладински Центар – Видин, Центар за 
социјалну рехабилитацију и интеграцију – Видин, Дневни центар за за особе са интелектуалним 
инвалидитетом – Видин, Регионално удружење за подршкзу особама са менталним 
поремећајем – Видин, Заштичено становање – Бојница, Регионално удружење за подршку 
особама са интелектуалним инвалидитетом – Бојница, 
Комплекс за социјалне услуге (КSU) – Монтана, Центар за социјалну подршку – Монтана, 
Дневни центар за децу и младе са менталним инвалидитетом – Монтана, Кућа на пола пута за 
одрасле са телесним инвалидитетом – Монтана, Заштићено становање и дневни центар за 
стара лица – Бојница, Кућа за стара лица – Кутово село, Комплекс социјалних услуга за децу и 
породицу – Монтана и др. 
“Велику захвалност дугујемо организацијама које су прихватиле да њихове програме 
анализирамои учиниле нам доступним, не само њихову документацију, програме и 
фотографије, већ нам омогућиле и директан сусрет  и разговор са корисницима.  
Координатори   програма  или    директори   тих  организација   су  имали  стрпљења за сва 
питања, одговарали на њих и на тај начин су лично учествовали у креирању текстова и приказа 
добре праксе, а посебно је важно нагласити да је са сви они међусобно  потписали 32 
Споразума о сарадњи на изради и реализацији заједничких пројеката у будућем периоду. 
Посебну захвалност заслужили су СОЦИЈАЛНИ  АСИСТЕНТИ  (20), који су након петодневне обуке 
у Нишу, волонтерски – бесплатно, три месеца пружали нове услуге корисницима у 20 села 
Нишавског региона, и они су први у Србији који су заслужено добили  сертификате “СОЦИЈАЛНИ 
АСИСТЕНТ“. 
У циљу обележавања Међународног дана ОСИ (03.12), чланови руководства Градске општине 
Црвени Крст – Ниш, учествовали су на Свечаној седници Савета за особе са инвалидитетом, која 
је одржана 02.12.2016. године у Градској кући у Нишу. “Ова Седница је била још једна прилика 
да промовишемо разумевање проблема Особа са инвалидитетом и да још једном укажемо 
колико је важна толеранција, међусобно поштовање и сарадња али и доступност институција 
како би се ОСИ више укључиле у социјални и економски живот нашег града”, како је рекао 
Градоначелник града Ниша – Дарко Булатовић. 
Руководство Градске општине Црвени Крст – Ниш се укључило и у хуманитарну акцију 
обележавања Међународног дана ОСИ, коју је организовало Удружење студената са 
хендикепом кроз представу тј. монодраму “ТУГО  БОШКЕ” аутора Љубише Динчића и улоге  
“Достане” у извођењу Милице Николић – Академија 28,  која се одиграла у Луткарском 
позоришту у Нишу 03.12.2016. године са почетком у 1900 сати. И на овакав начин руководство 
општине покаује да се стара и о младим људима са хендикепом (ученици и студенти) и 
континуирано ради на побољшању њиховог положаја, са посебним освртом на њихову 
интеграцију и образовање. 
Основни циљ ових младих људи је остваривање једнаких права и у смислу креирања услова за 
стицање образовања и потпуну реализацију њихових интелектуалних способности за добробит 
целог друштва. 



 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА – председник Небојша Коцић 
ГО Медијана jош од свог оснивања 11.октобра 2004.године, води бригу о особама са 
инвалидитетом. За ту намену је из донација Европске Уније добила наменско комби возило за 
превоз инвалида, којим редовно опслужује одређени број корисника са подручја ове општине 
за превоз  на релацији између куће и посла . 
Градска општина Медијана је уз подршку Републике Србије и града, а у сарадњи са Центром за 
социјални рад „Свети Сава“, децембра 2009.године реализовала пројекат под називом 
„Интегрисани сервис услуга за негу старих и инвалидних лица“. 
Корисницима услуга пружан је превентивни здравствени третман, услуге физиотерапеута, 
психо-социјална помоћ, дружење, геронтолошке услуге фризера  а за непокретне суграђане на 
располагању је била мобилна екипа. 
У сарадњи са Пливачким академским клубом за особе са инвалидитетом „Делфин“ ГО 
Медијана реализовала је пројекат под називом „Ефекти адаптивног пливачког програма за децу 
са инвалидитетом. 
Општина се одлучила да финансира овај пројекат у намери да подстакне психофизичке 
активности деце са хендикепом, јер се пливањем, у знатној мери,  могу   смањити  стереотипни 
покрети, хиперактивно понашање и анксиозност. Обука је трајала два месеца а похађало је 
десет малишана са инвалидитетом. 
Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом ГО Медијана је Удружењу студената са 
инвалидитетом поклонила рачунар, а подржала је и програм обуке седморо инвалидних лица 
која су добила међународне сертификате за послове у области економије и финансија. 
Градска општина Медијана је општина на територији Града Ниша која је прва покренула услугу 
„Персоналне асистенције“, а Град Ниш је наставио пружање исте услуге у континуитету. 
Градска општина Медијана увек настоји да изађе у сусрет организацијама и удружењима, како 
приликом организације одређених манифестација, тако и у виду помоћи реализације њихових 
програмских активности.  
НОВО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - У 2016. години ГО 
Медијана је набавила ново специјално возило за превоз особа са инвалидитетом, које је на 
располагању како удружењима тако и појединцима који имају потребе за овом врстом услуга. 
Возило је опремљено специјалном рампом која омогућава сигуран и безбедан превоз особа са 
инвалидитетом Урађено је по посебним стандардима за транспорт особа које не могу саме да 
се крећу. Опремљено је специјалном рампом и осталим деловима који омогућују сигурну 
вожњу. 
КАНЦЕЛАРИЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - Отворена је Канцеларија Центра за социјални рад 
„Свети Сава“ у Нишу, у просторијама Услужног центра ГО Медијана на адреси Париске комуне 
бб. Испостава Центра ради три дана недељно а након тога, службеници Центра предмете 
обрађују у централи и затим дају одговарајућа решења подносиоцима захтева. Канцеларија 
Центра отворена је на захтев бројних корисника социјалне помоћи са територије ГО Медијана и 
потребом да услуге Центра за социјални рад буду ближе грађанима највеће нишке општине.   
ПОМОЋ ДВАНАЕСТОГОДИШЊОЈ АНДРЕЈИ СТЕВАНОВИЋ - Дванаестогодишњој Андреји 
Стевановић из Ниша која болује од специфичне болести недостатка главних потколених костију 
од рођења, ГО Медијана је у сарадњи са Фондацијом „Подржи живот“ Сергеја Трифуновића 
обезбедила потребна средства за операцију у Русији, а њеним родитељима пружана је свака 
подршка коју је општина могла да обезбеди у оквиру законских могућности. Такође, на 
иницијативу Градске општине Медијана направљена је рампа за прилаз Основној школи „Ћеле 
Кула“ у Нишу, коју иначе похађа Андреја. Породици Стевановић Градска општина Медијана је 
увек на располагању за сваку врсту услуга која им је потребна (превоз, решавање 
административних препрека и слично). 



 

 

ПОМОЋ МАРИНИ АДАМОВИЋ - Нишлијки – хуманитарки Марини Адамовић, која, и сама у 
колицима, на улици  сакупља новац за оболеле младе и децу ГО Медијана  ће уз помоћ хуманих 
људи обезбедити одговорајући простор као заштиту од временских неприлика. Као награду за 
њен хуманитарни рад и посвећеност онима којима је помоћ потребна ГО Медијана је доделила 
највеће признање - Дукат Медијане и тиме одала признање за њену  бескрајну несебичност и 
хуманост. Овој несебичној Нишлијки Градска општина Медијана  
САРАДЊА СА СПЕЦИЈАЛНОМ ШКОЛОМ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“ У НИШУ  -  Градска 
општина Медијана започела је сарадњу са Специјалном школом са домом ученика „Бубањ“ у  
Нишу, и радиће на организацији заједничких активности на побољшању положаја ученика ове 
школе. Иако се ова школа не налази на подручју ГО Медијана, став је руководства највеће 
нишке општине да за ову врсту сарадње и помоћи не постоје територијалне границе и поделе. У 
том смислу у ГО Медијана организован је пријем за ђаке прваке ове школе и подељене су им 
мајице са логом општине. Даље активности тичу се заједничке организације различитих 
хуманитарних и донаторских догађаја са циљем побољшања положаја деце која похађају ову 
школу. 
ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНИХ РАМПИ ЗА ИНВАЛИДЕ – На захгев особа са инвалидитетом покренуто је 
више акција постављања рампи за ове особе, како би им био омогућен прилаз зградама у 
којима живе и установама које нису имале уређене прилазе за њих. Градска општина Медијана 
је у оквиру законских могућности изашла у сусрет захтевима особа са инвалидитетом када је 
реч о оваквој врсти потреба, а све у циљу лакшег кретања суграђана којима је свака врста 
помоћи добродошла. 
 
АКТИВНОСТ СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ УДРУЖЕЊА И УСТАНОВА НА ПОБОЉШАЊУ И 
УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА PROTECTA У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Мисија PROTECTA-e је буђење грађанске свести кроз реализацију акција у областима: 
демократије, културе, економског оснаживања младих и рада са избеглим и интерно 
расељеним лицима. Од свог почетка PROTECTA је тежила позитивним акцијама које могу да 
утичу на развој локалне заједнице (community development), изградњу локалне заједнице 
(community building) и локалних демократских процеса. 
Ми разумемо развој локалне заједнице (community development) не као специфичну активност, 
већ као општи приступ свим врстама активности – приступ који је базиран на широкој 
партиципацији и обједињавању свих група и интереса у локалној заједници. 
Од свих могућих видова развоја локалног друштва PROTECTA се фокусирала на следећа два: 
* Изградња социјалних капацитета (повећање могућности и воље људи да заједно активно 
учествују у изградњи општих циљева и подизање нивоа поверења међу њима.) 
* Социјална инклузија (са посебним нагласком на групе које су системски искључене или 
недовољно представљене у развојним процесима.) 
Изградњу локалне заједнице (community building) разумемо као процес који унапређује 
квалитет живота у заједницама јачањем капацитета њених становника, организација и 
институција, како би идентификовали своје потребе, приоритете и прилике за деловање, било 
индивидуално или колективно, са циљем да омогуће и подстичу одрживе позитивне промене у 
заједници. Овај процес долази од напора да се створи осећај заједничког рада у заједници, кроз 
размену информација и искуства, као и да се изгради поверење и сарадња са професионалцима 
или особама са заједничким циљевима или мисијом. 
PROTECTА од свог оснивања у партнерству са домаћим и страним организацијама, као и са 
државним органима и међународним организацијама ради у оквиру департмана социјалних 



 

 

иновација, са социјално угроженим категоријама становништва међу којима су избегла и 
расељена лица, Роми, млади, азиланти, домицијално становништво. 
Кроз велики број пројеката из области социјалне заштите смо пружили непосредну помоћ 
најосетљивијима и најугроженијима кроз социјалну, психолошку и правну подршку. Кроз 
програме директне помоћи од оснивања је прошло преко 100.000 људи. Кроз психосоцијалну 
подршку су реализоване разне врсте едукација, на тему социјалних и комуникацијских вештина, 
енглеског језика, школе рачунара. Кроз економску подршку смо одржали низ тренинга везаних 
за активно тражење посла, запошљавање, покретање бизниса, саветовање, давали смо мале 
грантове за за покретање бизниса. 
У оквиру Српског Савета за избеглице чији је PROTECTA оснивач и члан, PROTECTA је радила у 
оквиру својих пројеката на подизању свести јавности о потреби решавања проблема избеглих, 
расељених и осталих лица погођених присилним миграцијама, заговарању поштовања и 
заштити људских права и проналажењу трајних решења за ову категорију становништва, као и 
на доношење и примену закона усмерених на побољшање положаја и статуса у складу са 
међународним стандардима. 
Представници PROTECTA-е су учествовали и у изради локалних политика као чланови радних 
група и то: Стратегијие социјалне заштите града Ниша 2015-2020, Стратегији безбедности града 
Ниша, Локални акциони план за младе 2015-2020. 
Стратегији развоја града Ниша * Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2015-2020. * 
Ревизија Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020., у делу План комуникације, 
Локалног плана акције за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду 
Нишу 2009-2013. 
Искуство у социјалној заштити у последњих три године. У сарадњи са градском општином 
Пантелеј, а уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Републике 
Србије PROTECTA је 2015-2016, такође радила на унапређењу социјалне инклузије и квалитета 
живота осетљивих група грађана Ниша али кроз систематско повећање капацитета кључних 
локалних актера у Нишу (локалне самоуправе, институција социјалне заштите, образовних 
институција, здравствених институција, организација цивилног друштва) за планско и 
систематско бављење успостављањем развијених и одрживих услуга социјалне заштите. 
У оквиру овог пројекта израђен је Предлог правилника о прикупљању података и праћењу 
услуга социјалне заштите и Водич кроз права и услуге социјалне заштите које се налазе на 
буџету Града Ниша. 
Са циљем унапређења социјалне инклузије и квалитета живота осетљивих група грађана Ниша 
кроз развијен систем услуга социјалне заштите доступних различитим корисницима и 
усклађених са њиховим потребама PROTECTA је иницирала формирање Радне групе за израду 
Планова развоја услуга социјалне заштите и праћење њене примене. Радну групу су чинили 
представници локалне самоуправе, укључујући и представнике градских општина; институције 
социјалне заштите (Центар за социјални рад „Свети Сава“, Центар за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“; Геронтолошки центар); других 
локалних институција са којима је значајна сарадња и координација у успостављању и развоју 
услуга социјалне заштите (здравствене, образовне, институције запошљавања и културе); и 
представнике OCD (организација цивилног друштва, првенствено невладиних организација) 
које се баве радом са друштвено-осетљивим групама грађана у граду Нишу. Планови развоја 
услуга социјалне заштите су прерасли у Стратегију социјалне заштите града Ниша са акционим 
планом. Ово је био пројекат који је PROTECTA реализовала 2014-2015.,у сарадњи са 
Министарством рада, запошљавања и социјалне политике. 
У периоду 2011-2013. PROTECTA је радила у сарадњи са CARE-ом, кроз пројекат ЕУ „Мали 
грантови за интеграцију избеглица и IRL” на побољшању услова живота за избеглице и IRL кроз 



 

 

подршку програмима економске самопомоћи. Кроз овај пројекат 96 избегла и интерно 
расељена лица основала су мала предузећа након примања реципрочне донације и техничке 
помоћи, која су након тога формирала пет “бизнис кластера” и током којег је обезбеђена Радна 
пракса за двадесет избеглица и IRL, а од овог броја 20% запослено током трајања пројекта. 
 
УДРУЖЕЊЕ САМОХРАНИХ МАЈКИ 
Удружење самохраних мајки постоји од 02.12.1999. год. Оснивач удружења била је Мирослава 
Јовановић, уједно и дугогодишњи председник удружења. За време свог рада, као велики 
хуманиста, помагала је многим удружењима, установама и појединцима. 
Данас, годину дана након њене смрти удружење је наставило своју мисију хуманитарног рада и 
помоћи и реализовање многобројних пројеката, које је својевремено започела, као што су: 
„Омладинским активизмом у борби противу алкохола и насиља“, „Транспарентна расподела 
пут до Европских фондова“, „Геронто сервис за особе са инвалидитетом“, „Заједно у 
образовању, заједно у будућност“, „Предах родитељству“, „Стоп насиљу у породици“, 
„Подизање свести о превенцији као значајном фактору о очувању здравља код младих“, 
„Омладинским активизмом у борби против алкохолизма и међувршњачког насиља“, „Стоп 
трговини људима у југоисточној Србији“.  
Основни циљ удужења је едукација самохраних мајки и њихове деце и еманципација мајки у 
циљу остварења основних женских и људских права. Од оснивања до данас у удружењу је 
учлањено око 700 чланица и 1000 детета узраста од 1 до 25 година.  
На крају, неопходно је напоменути да због заслуга Мирославе Јовановић у побољшању живота 
у локалној заједници, челници града су обећали да је једна улица у Нишу носити њено име, име 
жене као личности која је променила поглед на самохране мајке и која је остала у сећању свима 
нама као велики хуманиста. 
 
ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЉУБИ БЛИЖЊЕГ СВОГ“ 
Хуманитарна организација „Љуби ближњег свог“, која је део Савеза Хришћанских Баптистичких 
Цркава у Србији, у више од две деценије, несебично помаже становништво целе Србије. Мисија 
ове организације је пружање помоћи и подршке свим грађанима, а посебно највулнерабилној 
популацији, а то су деца, болесни, сиромашни, особе са инвалидитетом, ромска популација, 
људи из избегличке, расељене и прогнане популације. 
У протеклом периоду помоћ је пружана и пружа се граду, институцијама, општинама, школама, 
вртићима, болницама, избегличким камповима, различитим удружењима, појединцима и др. 
У континуитету је пружана различита врста помоћи људима избегличке популације у: 
шаторима, ћебадима, постељинама, пакетима хране, одећи и обући, пећима за грејање и др.  
Сваке године ова организација у својим програмским активностима организује се у партнерству 
са градом и градским општинама око набавке и расподеле Божићних и Новогодишњих 
пакетића деци. 
 
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“ У НИШУ 
Школа већ више од пола века успешно образује и васпитава децу и ученике са сметњама у 
развоју. Од тренутка када је формирана као установа 1967. године, школа се непрекидно 
развијала у правцу изградње система савременог приступа едукацији и рехабилитацији. 



 

 

 

Основни циљ школе јесте оспособљавање ученика за самосталан живот и рад, и пре свега да 
сва деца буду укључена у систем образовања, без обзира на степен ометености, што је основно 
право сваког детета. 
Мисија школе се састоји у томе да буде образовна установа која ће остваривати највиши 
квалитет образовања и васпитања деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, у 
складу са највишим стандардима науке, струке, професије, безбедности и права, установа у 
којој ће се сви учесници образовања осећати прихваћено, сигурно, остварено и задовољно. 
Визија школе је да буде релевантна установа у Граду и Округу за образовање деце и ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом која ће се у процесу интернационализације стално 
модернизовати и приближавати европском оквиру образовања и која ће, као таква, усвајати и 
примењивати савремене технике, методе и облике рада са корисницима услуга и настојати да у 
блиској будућности прерасте у ресурсни центар за пружање додатне подршке деци 
предшколског узраста и ученицима редовних школа. 
У школи се остварује васпитно-образовни рад у предшколском одељењу, образовно-васпитни 
рад у продуженом боравку, основној и средњој школи. Специфичност Школе су ученици за које 
се наставе одвија у кућним условима, одељење за слабовиде и слепе ученике и посебно 
одељење које је лоцирано у Малој домској заједници, односно Дому за незбринуту децу 
„Душко Радовић“, кога чине бивши штићеници Дома у Кулинама. Поред асистивне технологије 
и савремених наставних средстава, ученицима је на располагању и школско возило којим се 
превозе ђаци смештени у Дому ученика и ђаци са телесним инвалидитетом који долазе са 
подручја Градске општине Црвени Крст. У превозу ученика учествује и возило Градске општине 
Палилула и возило Дома ученика за децу без родитељског старања „Душко Радовић“ 
Школа остварује сарадњу са великом бројем организација, удружења, образовних, културних, 
социјалних, здравствених установа и органа локалне самоуправе, као и са школама из 
окружења, пре свега из БЈР Македоније и Босне и Херцеговине.  
Један од стратешких развојних циљева Школе – интернационализација и прилагођавање 
европском оквиру образовања, Школа је почела да остварује кроз пројекте попут оног који је 
под називом „Walls down – better staff competencies for school internacionalization“ реализован у 
периоду од 1. јуна 2017. до 31. маја 2018. године. У оквиру њега су пет наставника и директор 
Школе имали прилику да се едукују на међународним семинарима у Бареслони (Шпанија), 
Лимасолу (Кипар) и Палерму (Италија). 
Међународна искуства не изостају ни када су ученици у питању – спортска такмичења у 
Португалији, Белгији, Грчкој, Америци – само су део тих активности. Учесници смо две 
Специјалне олимпијаде, у Атини 2011., на којој је наш ученик био део кошаркашке екипе Србије 
која је освојила бронзу, и у Лос Анђелесу 2015., када се наш одбојкашки национални тим, чији је 
члан била и наша ученица, такође окитио бронзом. 



 

 

Од 28. децембра 2016. године Школом руководи Миша Ј. Љубеновић, дипл. психолог. 
Школа носи нови назив од 1. септембра 2018. – „Царица Јелена“. 
Остале информације о Школи могу да се добију преко телефона (018 560 848, 562 615, 562 616), 
електронске поште (skolacaricajelena@gmail.com), школског сајта ( www.caricajlena.edu.rs)или на 
фејсбук страници (https://www.facebook.com/pg/skola.14.oktobar.nis/about/?ref=page_internal).  
 
СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ,,БУБАЊ,, 
Основна мисија наше школе је оспособљавање деце са сметњама у развоју за самосталан и 
интегрисан друштвени живот. Благовремена хабилитација и рехабилитација а касније и 
васпитно – образовни процес су основа за то. Наравно стварањем адекватних услова за њихов 
несметан развој, образовање, васпитање доводи до несметаног укључивања у редовне токове 
живота. 
Наша школа је основана 1953.године хуманом акцијом Савеза глувих Србије. Последњих година 
школа прераста у Регионални центар подршке деци са различитим тешкоћама у развоју у 
Југоисточном региону Србије. 
У оквиру наше установе обављају се следеће делатности као што су: рани третман, 
предшколско образовање, основно образовање , средње стручно образовање, интернатски 
смештај за децу из региона и сервис за пружање подршке деци са сметњама у развоју из 
редовних вртића и школа , омладини и одраслим лицима са тешкоћама у развоју. Поред тога 
што покретачку снагу установе представљају високо образовани стручњаци из области 
дефектологије и савремено опремљени кабинети алармантно већи број деце са 
најразличитијим развојним поремећајима наметнуо је нове потребе којима се убрзано 
прилагођавамо. Великим залагањем доста смо допринели и на развоју инфраструктуре школе 
опремању кабинета разним асистивним технологијама сноозy роом, сензомоторни кабинет, 
монтесори кабинет, кабинет за фонетску ритмику и реедукацију психомоторике, аудиометрију, 
фитинг слушних апарата и израду слушних олива и доста тога... Поред затвореног простора у 
оквиру школске зграде од велике користи за децу је сензорни парк у дворишту школе где у 
природним условима поред релаксације деца могу да се рехабилитују, сензо-моторно 
стимулишу, образују и васпитавају. Сензорни парк може се користити у хабилитацији, 
рехабилитацији, сензорно-моторној интеграцији,реедукацији психомоторике деце као и при 
подстицању оптималног психомоторног развоја деце од најранијег узраста кроз стимулативне 
вежбе за развој. У оквиру специфичности школе пружају се стимулативне вежбе за свестрани 
развој деце кроз вежбе за:  
• Развој психомоторике горњих и доњих екстремитета и тела у целини, • Визуелна стимулација 
и развој визуелних перцепција, • Визио моторну координацију, • Равнотежу, контролу 
импулисвности, • Усвајање доживљаја, времена кроз игре и наизменичне актвности 
• Развој праксичких способности, • Утврђивање и увежбавање латерализације, • Оријентацију у 
простору, • Усвајање класа и пјомова (величине, боје, облици…), • Развој когнитивних 
способности, • Развој памћења, • Развој пажње, • Развој говора 
ЦЕНТАР за здравствену заштиту особа са инвалидитетом 
Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“ је марта 2013 године у Диспанзеру Еи отворио 
Центар за здравстевну заштиту особа са инвалидитеком који је архитектонски, просторно, 
кадровски и у погледу опреме прилагођен особама са инвалидитетом: ергономска рампа, 
ергономски шалтер, тоалет, гинеколошки сто за преглед жена са моторичким сметњама, 
флексибилни колпоскоп, портабл ултразвучни апарат са доплером. Особе са инвалидитетом 
могу добити квалитетну и безбедну здравствену заштиту из области опште медицине, 
гинекологије, лабораторијске дијагностике, ултразвучне дијагностике и интерне медицине. 
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Добра организација рада са особама са инвалидитетом, као и познавање гестовног говора 
лекара и сестра доприноси квалитету пружене здравствене услуге. 

 

Три месеца у 2015-ој години и четири у 2016.години, лекари су радили на раном откривању 
депресије, дијабетеса и кардиоваскуларних ризика код особа са инвалидитетом у оквиру 
пројекта, јавног рада, преко Националне службе за запошљавање: „Рано откривање депресије, 
шећерне болести и кардиоваскуларних ризика код особа са инвалидитет“. Прегледано је 1489 
особа са различитим врстама инавлидитета у амбулантама Завода, домовима пацијената, 
Удружењима особа са инвалидитетом као и Заштитној радионици за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање „Вук Караџић“ у Нишу. Сачињени су регистри особа са 
инвалидитетом по амбулантама, урађена је анализа добијених података, а кад постојања 
сумње развоја горе поменутих болести пацијенти су са извештајем упућивани изабраном 
лекару. Крајем 2016.године Завод је преко Министарства правде, у оквиру пројекта „ Рано 
откривање малигних болести грлића материце, материце, јајника и дојки код особа са 
инвалидитетом женског пола“ добио средстава и набавио флексибилни дијагностички 
колпоскоп и портабл ултразвучни апарат са доплером. Циљ овог пројекта је да се што више 
жена са инвалидитетом укључи у рано откривање најучесталијих карцинома код жена. Очекује 
се сарадња са Градом, Управом за социјану и примарну здравствену заштиту, Удружењима 
ОСИ, Институтом за јавно здравље, као и градким општинама. Завод ће радити на сталном 
унапређењу квалитета рада са особама са инвалидитетом, јер сви пацијенти имају исте 
потребе, као и право на здравствену заштиту и доступност исте. Прегледи код лекара опште 
медицине се заказују преко шалтера на телефон: 018 550-920, а код гинеколога на телефон: 018 
550-311. 
 
УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЧИЈЕ СЕ ПРОГРАМСКЕ 
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША 
 
МЕЂУОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  САВЕЗА СЛЕПИХ СРБИЈЕ НИШ 
Међуопштинска организација  Савеза слепих Србије Ниш основана је 9.фебруара 1950.године и 
саставни је део Савеза слепих Србије. Организација тренутно има 420 чланова и корисник је 
буџетских средстава од дана оснивања, за спровођење програмских активности у континуитету. 
Програм рада организације обухвата следеће активности:  



 

 

1. Организационе активности (одржавање редовних седница Збора,  седница  Скупштине и 
Управног Одбора организације). Представници организације у  органима Савеза слепих Србије 
редовно узимају учешће у њиховом раду; 
2. Пружање услуга у области социјално-економског положаја чланства и психо-социјалне 
подршке. Чланству се редовно пружа разноврсна правна помоћ и психо-социјална подршка. 
Посебно се то односи на новоучлањене, којима се помаже да што безболније превазиђу трауму 
губитка вида.  Активности организације на остваривању права чланства на следећим 
бенефицијама: издавање и замена чланских књижица, књижица за повлашћену вожњу и 
легитимација за бесплатан градски превоз и све друго што буде  требало. Посебна активност ће 
бити усмерена на запошљавању чланства у сарадњу са Националном службом запошљавања и 
локалном заједноцом; 
3. Пружање услуга у области  друштвених активности обухвата културно-уметничке, спортско- 
шаховске активности чланства, као и њихова рекреација у зависности од расположивих 
средстава. Посебно је важно активирање свих потенцијала чланства, сходно њиховим 
афинитетима, у циљу инклузије у друштвену и локалну заједницу. Посебно је препознатљиива 
спортска активност организације у шаху. У оквиру организације формиран је клуб за слепа и 
слабовида лица „Свитања“ Ниш, који се успешно такмичи у 2.Лиги Централне Србије и тренутно 
је један од најуспешнијих шаховских клубова у Нишу 
председник, Ненад Раденковић 
 
ГРАДСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ГЛУВИХ  И  НАГЛУВИХ  НИШ 
Градска  организација  глувих  и  наглувих  Ниш у саставу има  540 чланова, од тога је 287 у 
Нишу, а остало је у региону који покрива општине Гаџин Хан, Дољевац и Сврљиг и припада 
Савезу глувих Србије. Градска  организација  глувих  и  наглувих  Ниш постоји 72. године 
постојања („Постојимо скоро цео век, дружење је најбољи лек“). 
Удружење је корисник буџетских средстава и спроводи програме организације у континуитету у 
складу са интересима и тежњом чланства да се програм у делу социјалне заштите и планираних 
активности реализују. 
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
1. Организациони задаци 
2. Заштита социјално-економског положаја чланства 
3. Остваривање културно-уметничких, спортских и рекреационих садржаја 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЗАДАЦИ 
Организација у свом саставу има 540 чланова од којих су 376 глуви и наглуви из Ниша а остали 
су чланови са подручја Сврљиг, Дољевац, Г.Хан, Мерошина и околних села. 
Програм рада организације остварују председник-волонтер, једно радно ангажовано лице, два 
ангажована лица и три волонера. 
Свакодневни задаци радно ангажованих и ангажованих лица у организацији између осталог су: 
учланивање и комплетна евиденција чланства, припрема и обрада документације за 
инвалидску комисију која утвршује телесно оштећење, припрема за пензију, набавку слушних 
апарата и друго, стручна и административно – техничка припрема и реализација седница 
органа, комисија и  радних тела организације, израда програма, планова и пројеката, ућешће у 
јавним расправама када су у питању законски прописи који се односе на инвалидску 
проблематику, остваривање контаката са Центром за социјални рад, здравственим установама, 
градском управом за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, градским општинама и 
скупштином Града Ниша, врши превођење за глуве и наглуве на српски знаковни језик 
приликом одржавања разних скупова, предавања, званичних разговора, судских расправа, води 
глуве и наглуве на лекарски преглед, интервенише у случајевима насталих неспоразумима на 



 

 

радном месту, са родитељима обилази школе и води разговоре са наставницима о успеху 
њихове деце, прослеђује јавне информације јавности, путем медија, о резултатима које 
постижу чланови и организација. 
Организација као део Савеза глувих и наглувих Србије, учествује у раду републичког Савеза и 
сарађује са другим организацијама глувих и наглувих у Србији, одржава контакте са осталим 
организацијама које окупљају особе са инвалидитетом. Председник са преводиоцем учествује 
на трибинама, округлим столовима, дану инвалида и осталим тематским трибинама, води бригу 
о младима како би нашли своје место у организацији, о женама и њиховим проблемима се 
води непрекидна пажња. 
ЗАШТИТА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЧЛАНСТВА 
У циљу остваривања заштите социјално-економског положаја чланства, организација  обавља 
следеће активности: издаје потврде за које је надлежна организација, одлази са члановима на 
комисије ради остваривања права у социјалној заштити, пензијско-инвалидском и 
здравственом осигурању, бенифиција које регулише локална самоуправа у вези ослобађања 
појединих комуналних ослобођења, превођење пред судовима у разним споровима, пружа 
помоћ у рехабилитацији, социјално-психолошком превазилажењу последица слушног 
недостатка.  Најизраженији проблем чланова организације јесте незапослест. 
ОСТВАРИВАЊЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ И СПОРТСКИХ САДРЖАЈА 
Учешће чланства на Фестивалу културно-уметничких  друштава и рад у драмској секцији је 
један од приоритета организације. Учешће чланова на спортским такмичењима је веома 
важно, јер је велики број чланова активно укључен у спортски живот и постиже врхунске 
резултате  освајањем великог броја пехара, медаља као и признања. 

 
председник, Звонимир Стојановић 
 
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА МЕНТАЛНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ НИШ ,,МИ,, - НИШ 
Удружење је основано 1966.године и броји 796 чланова. 
Удружење је члан Савеза МНРЛ Србије од оснивања, као и при Министарству Србије за рад 
борачка и социјална питања. 
У бази удружења за помоћ МНРО налазе се само лица која су директни корисници услуга 
удружења, тачније особе са одређеном врстом менталног хендикепа, постојећом 
категоризацијом и медицинском документацијом. Родитељи, стараоци и  чланови породица 
чланова удружења су такође веома активно укључени у рад друштва, њихови подаци такође 
постоје али они се  не евидентирају у  статус бројног стања.  
Мисија удружења  је инклузија и социјализација ментално недовољно развијених особа  у 
локалној заједници. Мисија МНРО је и пружање помоћи како особама са инвалидитетом тако и 
њиховим породицама кроз разне програме едукације, јавно заговарање њихових права и 
заступање њихових интереса. 
Програмске активности састоје  се  из три сегмента : 
а)  Организациони  задаци 
б)  Социјално економски  положај  чланства 
ц)  Друштвене  активности 
Рад са децом  одвија се  на два нивоа: 
1. појединачни ниво (индивидуални третман)  и 
2. групни ниво (групни третман) 
Нижи ниво интелектуалног развоја или хендикепираност у неком од домена развоја деце са 
менталним инвалидитетом углавном је праћен и нижим нивоом емоционалне зрелости. Све то 
захтева од васпитача-волонтера, посебан начин рада и окупације. Таква деца и лица у било ком  



 

 

узрасту су, углавном, изван групе својих вршњака, посебно у старијем адолесцентном узрасту, у 
друштву својих родитеља или старијих особа - те тако и имају низ потешкоћа у социјалној 
комуникацији, као нпр. дружење, игра, забава и радна окупација. Стога је улога васпитаца-
волонтера у раду и окупацији деце и лица са менталним инвалидитетом при удружењу за 
МНРО да препозна њихове преостале способности и њихову мањкавост и у складу са тим 
постави план и програм за њихову окупацију. Зато је неопходно да поред емоционалне 
топлине, креативности, става, разумевања, љубави и поверења, васпитачи-волонтери децу и 
лица са менталним инвалидитетом стално стимулишу, храбре,  полако и постепено уводе у 
групу, кроз игру и рад, кроз правила и ред. Начин усвајања знања и вештине путем игре 
потребно је прилагодити индивидуалним могућностима, интересовањима и потребама сваког 
детета у групи. У просторијама МНРО-а се ради на  помоћи  како МНРО, тако и осталим 
вулнерабилним групама. МНРО окупља одличну екипу стручњака и волонтера и има огромна 
искуства у јавном заговарању ОСИ као и у пружању  помоћи за остварење права у различитим 
сегментима. 
 
секретар, Јован Богдановић 
 
УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА НИШ 
Удружење дистрофичара Ниш је хуманитарно, непрофитно удружење грађана које је основано 
још давне 1975. године са циљем да олакша, унапреди и помогне живот особа оболелих од 
неуромишићне дистрофије и других сродних неуромишићних обољења. Кроз организован 
стручни и добровољни рад подиже стандард и квалитет живота својих чланова и њихових 
породица. Заговара права ОСИ, сензибилише јавност и успоставља сарадничке и партнерске 
односе са важним социјалним и осталим друштвеним актерима на локалном, националном и 
међународном нивоу. Удружење дистрофичара Ниш је пуноправни члан Савеза дистрофичара 
Србије као и EAMDA-е (European Alliance of  Neuromuscular Disorders Associations). 
Основни циљеви: 
- остваривање основних људских права особа са неуромишићном дистрофијом 
- стварање услова за интегрисано образовање, запошљавање, прилагођен превоз  и пуну 
друштвену укљученост 
- обезбеђивање свих видова подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом-
персоналну асистенцију, личне пратиоце за децу, помоћ у кући 
- подстицање и праћење медицинских истраживања, сарадња са водећим стручњацима који су 
експерти за лечење особа са неуомишићним обољењима 
- помоћ члановима у погледу лечења, рехабилитације, обезбеђивање ортопедских помагала 
- организовање психолошких, едукативно-забавних,  радно окупационих и креативних 
радионица 
- промоција и увођење у праксу социјалног уместо медицинског модела инвалидности 
- регионална и међунардна сарадња са организацијама ОСИ 
- окупљање хуманих људи и њихово усмеравање на пружање подршке лицима оболелих од   
мишићне дистрофије 
Удружење дистрофичара Ниш  главни је иницијатор у оснивању Центра за Неинвазивну 
вентилацију плућа при КЦ Србија. Још 2005-те године обезбедило је први апарат за NIV у Србији 
као донацију амбасаде Републике Немачке и од тада, у сарадњи са Министарством здравља, 
континуирано ради на обезбеђивању ових апарата и пратеће неопходне опреме  као и на 
ширењу свести јавности и самих пацијената о неопходности употребе ових апарата код 
одређених индикација. 



 

 

Поред редовних активности које реализује уз подршку Града Ниша и Министарства за рад , 
социјална и борачка питања, Удружење је реализовало и низ пројеката од којих издвајамо: 
-"Под новим кровом"-реновирање и адаптација пословних просторија Удружења које су овим 
постале један од ретких простора у граду потпуно прилагођен  коришћењу од стране особа  које 
су корисници инвалидских колица 
-"Мала школа-Друговање"-едукација ученика основних школа из Ниша у циљу упознавања 
младе популације са проблемима њихових вршњака са инвалидитетом 
-"И ја сам школарац" -обезбеђивање личних пратилаца за школску децу са инвалидитетом 
Такође веома значајни су и дугогодишњи континуирани напори  наших активиста и чланова 
усмерени  ка остваривању архитектонске приступачности свих јавних површина и установа 
Града Ниша.  
Најзанчајнију подршку  Удружењу дистрофичара  пружа Град Ниш који  посредством Управе за 
дечију социјалну и примарну здрваствену заштиту финасира рад и релизацију редовних 
програмских активности још од 1976. године.  
 
секретар, Биљана Ђорђевић 
 
УДРУЖЕЊЕ  ПАРАПЛЕГИЧАРА  НИШАВСКОГ ОКРУГА 
Удружење параплегичара нишавског округа (УПНО) је удружење грађана, хуманитарна, 
непрофитабилна организација. Све активности удружења усмерене су ка побољшању услова 
живота чланова удружења и осталих особа са инвалидитетом. 
ВИЗИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ: УПНО ће постати део развијене локалне заједнице која подиже свест 
грађана покретањем и реализацијом локалних, регионалних и међународних иницијатива и 
програма (система) подршке за ОСИ усмерених ка промоцији инклузије као основним 
предусловима за прикључивање модерним и демократским друштвима у ЕУ. 
МИСИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ: УПНО је удружење грађана - наша мисија је побољшање услова 
живота наших чланова, подизање свести становништва о проблематици са којом се суочавају 
ОСИ као и промовисање једнаких права за све. Све активности удружења усмерене су ка 
побољшању услова живота чланова удружења и осталих особа са инвалидитетом. 
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ: Удружење параплегичара нишавског округа (УПНО) регистровано је 
у МУП-у Ниш 1995. године. Чланови смо Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије од 
самог оснивања. Удружење окупља чланове са повредом или неким од обољења кичменог 
стуба са територије Ниш-а и Нишавског округа (50 % чланства чине параплегичари/корисници 
механичких колица, док другу половину чине у највећем броју квадриплегичари/корисници 
електо-моторних колица који су потпуно зависни од туђе неге и помоћи а немају П.А. па самим 
тим мали број њих се појављује често у јавност, док мањи број чине чланови који се отежано 
крећу уз помоћ штака, ортоза,... итд). Тренутно у чланству имамо више од 50 особа са овог 
подручја. 
Позитивне резултате организације из претходног периода, којих има заиста пуно покушаћемо 
да представимо тако што ћемо издвојити најзначајније: Од активности које смо 
имплементирали последњих година треба издвојити и песничке сусрете параплегичара и 
квадриплегичара Србије. Ово је прва манифестација оваквог типа коју смо организовали а да 
смо окупили чланове удружења из других градова Србије. Сусрети су трајали два дана а за 
учеснике и госте из других градова обезбедили смо смештај и храну у хотелу Амбасадор у Нишу. 
Један од важних путева поновног укључивања у друштвене токове особа са инвалидитетом је 
спорт. Спорт је првенствено потребан ради повратка самопоуздања самим особама са 
инвалидитетом, а и ради лакшег прихватања од стране друштва, као и у рехабилитационом 
смислу. Удружење параплегичара је схватило на време бенефит коју спорт пружа па смо од 



 

 

почетка рада организовали рекреативна дружења, која су упорним радом прерасла у спортска 
такмичења и тренинге на локалном , републичном и међународном нивоу. 
У оквиру нашег удружења имамо спортисте који се такмиче следећим дисциплинама: 
• Шах - Атлетика 
• Билијар - Пикадо 
• Пливање - Стони тенис 
• Ауто рели - Стрељаштво 
• На Републичким спортским играма које се традиционално одржавају сваке године и 
које су иначе највећа смотра параплегичара и квадриплегичара у Србији (200-250 учесника) 
наши такмичари остварују бројне медаље и пехаре из године у годину. 
• Напредак у области спорта настављен је све учесталијим контактима са Билијар 
Федерацијом Србије и Црне Горе (БФСЦГ). Након неколико разговора и одласка једног нашег 
представника у Нови Сад, у седиште БФСЦГ, на коначан договор, успели смо да покренемо 
појединачно првенство Републике Србије у колицима. Велики број чланица нашег удружења 
показало је интересовање за израду ручних радова. Јапанска хуманитарна организација (ЈЕН) 
понудила је дамама у нашем удружењу да са својим радовима, узму учешће на свим 
изложбама које би организовала ова хуманитарна организација. Свака од 6 одржаних изложби 
била је продајног карактера па су наше чланице имале прилику и да зараде нешто новца. Ако 
анализирамо успешност ових изложби, не може се говорити о значајним новчаним приходима 
али су контакти које смо остварили учешћем на изложбама веома значајни за даљи рад 
чланица удружења. 
• У једном периоду своју енергију усмерили смо на одржавање грађанског форума „ОСИ 
И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА“. На том форуму било је дебатовања али су и нуђена конкретна 
решења неких од великих проблема са којима се сусрећу особе са инвалидитетом. На једној од 
сесија представник нашег удружења је изложио у најкраћем проблеме запослења особа са 
инвалидитетом и позвао присутне донаторе да изнађу начине за финансирање пројеката који 
подразумевају упошљавање особа са инвалидитетом. Један од присутних гостију на тој сесији 
био је и Амбасадор Швајцарске Гауденс Руф. Удружење је све сесије форума пропратилио 
веома активно са увек присутна три своја члана. 
• У мају 2008. су почели интензивни разговори представника нишких удржења особа 
особа са инвалидитетом и представника локалних власти у вези са идејом да се формира Савет 
за питања особа са инвалидитетом при кабинету градоначелника. Након дуже расправе око 
тога кога треба да окупи Савет и који су приоритети коначно смо у септембру конституисани. 
Сви представници организација који учествују у раду Савета су се сложили да овај орган, између 
осталог, треба да служи за окупљање око најважнијих проблема које једно удружење не може 
само да реши или сама ОСИ, као и за борбу за заједничке циљеве ОСИ (кроз лобирање, 
петиције, иницијативе, дописе...) који и данас функционише на челу са председником Савета Г-
дином Јорданом Ивановићем.  
• УПНО је обезбедило донацију механичких инвалидских колица од РОТАРИ КЛУБА, које 
је добило 9 наших чланова који су били приоритет. 
НЕКИ ОД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА: 
• Код Међународне православне хуманитарне организације (IOCC) аплицирали смо са 
предлогом пројекта који је носио назив “РАМПА”. Циљ овог пројекта био је подизање свести 
код суграђана, посебно власника приватних предузећа, о потреби да сваки од објеката у граду 
мора бити приступачан особама које су корисници инвалидских колица. Основна активност је 
била медијска кампања која је садржала телевизијске емисије и спотове али и радио џинглове. 
У ТВ емисијама учествовала су лица из јавног живота, углавном познати музичари из Ниша и 
Београда. Медијска кампања је трајала 6 месеци, од почетка јула до краја децембра. 



 

 

• Ми смо на конкурсу HANDICAP INTERNATIONAL под покровитељством Бироа за 
хуманитарну помоћ европске уније (ECHO) учествовали са предлогом пројекта 
“САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ПАРАПЛЕГИЈОМ”. Овим предлогом пројекта предвиђено је 
оспособљавање за рад у керамичкој радионици једног броја наших чланова.  
Реализовани пројекти:  “АКТИВНИЈИ ЖИВОТ УЗ ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ”,  “РАМПА- Н.К.Ц.”,  
“ОБРАЗОВАЊЕ-ДОСТУПНО СВИМА”,  “МОЈ ГРАД - ТВОЈ ГРАД”,  “САМОСТАЛНОСТ“, пројекат 
ЈАВНИХ РАДОВА посредством НСЗ – Ниш. 

 
Усклађени су нам програми и пројекти са Акционим планом одрживог развоја Града Ниша. 
Стратешки циљеви и задаци: 
1. Од оснивања до данас рад на достизању основног циља (да се побољшају услови живота 
наших чланова) одвија се у три правца. 
1.2 Први је сарадња са организацијама у нашој земљи које окупљају особе са инвалидитетом и 
невладиним организацијама које се баве заштитом људских права. Други је сарадња са 
локалним и републичким властима, док је трећи сарадња са донаторима из иностранства. 
1.3 Сарадња са Владом Србије одвија се углавном уз посредовање Савеза параплегичара и 
квадриплегичара Србије. 
2. Основни циљ нам је да наставимо реализацију програмских активности које негујемо 
последњих 5 година и којима су чланови удружења задовољни, као и имплементацију 
пројеката (горе наведено) сличних и нових и током периода од 2013-2017. г. 
3. Учешће што већег броја чланова на предавањима, семинарима, едукацијама и радионицама 
у самом удружењу и у организацији других у циљу оснаживања капацитета удружења. 
4. Циљеви из области социјалне заштите биће унапређивани кроз координисање са 
Секретаријатом  ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ и остале активности на свеобухватном 
положају чланства удружења. 

 
секретар, Анета Илић 
председник, Љуан Раца 
 
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА НИШ 
Градска организација цивилних инвалида рата (жртава рата) Ниш ради у Нишу од 1973. године, 
када је и регистрована. Временом је Организација све више расла и добијала на значају и снази. 
За свој рад и развој добијала је средства из Будџета града Ниша у континуитету од оснивања до 
данас, те се  период коришћења средстава из Будџета града Ниша поклапа се са временским 
периодом постојања  саме Организације. 



 

 

Градска организација цивилних инвалида рата Ниш од оснивања до данас припада Савезу 
цивилних инвалида рата Србије,чији су чланови и све друге организације цивилних инвалида 
рата на територији Републике Србије. Са Републичким Савезом увек је имала и има одличну 
сарадњу. 
 Чланови Градске организације цивилних инвалида рата (жртава рата)-Ниш су лица настрадала 
од ратних догађаја и заосталог ратног материјала.  
Организација трентно има 66 матичних чланова. Да би постала члан Организације, особа мора 
да поседује решење војно-инвалидске комисије о степену оштећења организма. 
Организација  је 2015. године аплицирала на објављени Конкурсу  пројектоим   под називом: 
Социјални аспекти организовања у циљу унапређења положаја цивилних инвалида рата 
(жртава рата) у остваривању њихових права у локалној заједници,као и промоције конвенције о 
забрани употребе касетног наоружања. 
Програм рада Градске организације цивилних инвалида рата - Ниш заснован је на Статутарним 
циљевима и задацима Организације у циљу очувања и побољшања заштите цивилних инвалида 
рата (жртава рата), унапређења опште и проширене заштите инвалида рата,на побољшању 
законске регулативе њихових права, као и на побољшању њихове социјалне сигурности, 
решавању њихових стамбених и других проблема. 
Програмом је предвиђено активно учествовање Организације на усклађивању свих примања по 
закону о правима цивилних инвалида рата и побољшању динамике исплате у сарадњи са 
службом борачко-инвалидске заштите при Градској управи. 
Програмом је, такође, предвиђено ажурирање података и обилазак најугроженијих чланова 
Организације, ради сагледавања њихових потреба, пружањем стручне помоћи у разрешавању 
захтева код надлежних институција.  
Програмом Организације је предвиђен наставак борбе против касетног наоружања,промоцијом 
Конвенције о забрани употребе касетног наоружања у сарадњи са другим организацијама истог 
интересовања,као и активна сарадња са Савезом цивилних инвалида рата Србије. 
секретар, Јелена Костић 
 
УДРУЖЕЊЕ МУЛТИПЛE СКЛЕРОЗЕ OКРУГА НИШ 
Удружење мултипле склерозе Округа Ниш постоји од марта месеца 1995. Године и корисник је 
буџетских средства за спровођење програмских активности задњих 10 година. Члан је Друштва 
мултипле склерозе Србије, ул. Средачка 2, 11000 Београд. 
Број чланова удружења се константно повећава а тренутни број матичних чланова је 307. 
Приоритетне активности удружења огледају се у свесрдној помоћи члановима, као што су: 
субвенције, ортопедска помагала, лечење у бањи „Г.Трепча“, остваривање права на бесплате 
картице за превоз, редовна дружења чланства, обележавање датума, излети, обилазак чланова, 
посете разним културним манифестацијама итд. Новембра месеца 2004.године удружење је 
направило самосталну креативну радионицу у чији рад су били укључени чланови удружења. 
Циљ радионице је био да се што већи број лица укључи и на тај начин помогне пре свега себи, 
разменом креативних идеја, без обзира на отежану могућност кретања. Удружење има 
перманентну и активну сарадњу са локалном заједницом, градским општинама, а посебно са 
градском општином Медијана. 
Секретар удружења, Олгица Пљевачић више година уназад активно је укључена у рад Савета за 
рад са особама са инвалидитетом градоначелника Града Ниша. 
Пројекти који су реализовани до сада су: 
- Помоћ у кући - у трајању од 6 година 
- Обука на рачунару - 50 чланова је завршило обуку 
- Психолошко-креативна радионица која ради последњих 13 година. 



 

 

- За живот у породици - 3 године 
- Живот без страха 
- Брига о прогресивним особама и психосоцијална подршка, медицинско саветовалиште 
 
секретар, Олга Пљевачић 
 
ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ ЦЕРЕБРАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ПАРАЛИЗЕ НИШ 
Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш, основано је далеке 1978.год.као 
нестраначко удружење које окупља особе са последицама церебралне и дечје парализе, а све у 
циљу остваривања заједничких циљева.Удружење броји 190 чланова, и члан је Савеза за 
церебралну и дечију парализу Србије и један од оснивача Савеза. Органи управљана удружења 
су: Скупштина,Управни одбор и Надзорни одбор.  Конкретна делатност  организације  састоји 
се у организовању разних видова материјалне, правне, моралне и сваке друге врсте помоћи 
чланству. Примарни рад и нгажовање везани су  за спровођење већ постојећих и увођење нових 
олакшица са циљем побољшања квалитета и стандарда живота лица са  церебралном и 
дечијом парализом. Удружење је корисник буџетских средстава од 2006.године. 
Активно учествује на побољшању целокупне Законске регулативе која се односи на 
проблематику особа са инвалидитетом. Удружење ради на друштвено-социјалном 
прилагођавању и афирмисању особа са инвалидитетом у складу са њиховим способностима и 
склоностима путем утицаја на стварање повољних услова у њиховој породичној, радној и 
локалној заједници. 
Како би се, према постојећим капацитетима, оспособили за рад, чланови имају могућност 
активно да учествују у самом раду удружења. 
Удружење је до сада реализовало следеће   пројекте од велике важности за  чланство:  
-Пројекат "Интернетом у Свет", који је финансиран од стране Министарства за рад, 
запошљавање и соцвијалну политику,  партнер  на пројектуи  је била Градска општина 
"Пантелеј"  
- Пројекат "Дечији кутак"- дневни стимулативни програм,  финансиран од стране Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - сектор за заштиту особа са инвалидитетом. 
Партнер на пројекту   је био Дом за незбринуту децу и омладину "Душко Радовић". 
 - Пројекат DILS-а, пружање унапређених услуга на локалном нивоу, који је финансирала Светска 
банка, а преко Министарства за рад, запошљавање,борачка и социјална питања - Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом. У том пројекту"Хоћу да живим без страха и предрасуда " 
Удружење није имао партнера и пројекат је реализован сопственим кадровима... 
Особе са последицама церебралне и дечије парализе, без обзира на степен свог оштећења, 
имају исте потребе за љубављу, активношћу, учењем и радом као и било која друга особа.  
Примарне активности усмерене су на  спровођење већ постојећих и увођење нових олакшица у 
циљу побољшања квалитета и стандарда живота лица са  церебралном и дечијом парализом. 
Све активности које се спроводе заснивају се на мултидисциплинарном и мултиресорном 
приступу, уз пуно уважавање начела равноправности, недискриминације, поштовања и 
афирмације људских права особа са инвалидитетом, уз слоган «Ништа о нама без нас» . 
 



 

 

 
Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш је од Савеза Србије добило поверење да 
организује централн манифестацију „Обележавање недеље Солидарности“ са оболелима од 
церебралне и дечје парализе на нивоу Србије где је била пристуност од Суботице до Прешева, 
као и обележавање 40 година постојања удружења у хотелу „Александар“. 

 
Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш има своје 
радионице које су финансиране од стране Савеза за ЦДП Београд и 
ресорног Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална 
питања – сектор заштете особа са инвалидитетом. Изложба ручних 
радова се одржала у Народној банци Србије. Посебну активност на 
ручним радовима је исказала Љиљана Илић, чланица удружења.  
Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш активно 
учествује у раду Савета за рад са особама са инвалидитетом на 
територији Града Ниша. 
 
У самом удружењу постоје организоване едукативне радионице 
шивења, осликавања на стаклу, израде од гипса са актуелним темама,као што је то било  
обележавања Миланског Едикта.Ради остваривања својих циљева Удружење сарађује, иницира 
и помаже у раду надлежним  службама, органима, установама и организацијама,  на стварању 
услова и  могућности за здравствену заштиту,  социјалну заштиту, образовање, запошљавање, 
као и свих других потребних видова заштите чланова; пружа помоћ чланству и њиховим 
породицама у коришћењу законских права која су предвиђена у свим областима живота и 
позитивним законским прописима; предлаже надлежним органима доношење мера и прописа 
ради проширења и унапређење система заштите и бриге о свим члановима, који су у стању 
потребе, а све у циљу превентиве, ране дијагностике, правилног разврставања, предшколског и 
основношколског образовања ових категорија инвалидних чланова као и дневним и трајним 
збрињавањем чланова; информисање чланства путем средстава јавног информисања, 
организовања округлих столова и трибина, предавања за родитеље итд...Многе проблеми на 
локалу решавају се и преко Савета за рад са особама са инвалидитетом, при Кабинету 
градоначелника Ниша,  чији је члан и Удртужење, и Секретаријата за дечију и социјалну 
заштиту града Ниша. 

 
скретар, Иван Пековић  
 



 

 

УДРУЖЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД РАКА И ОСОБА СА СТОМОМ ''НИЛКО'', НИШ 
Удружење ''НИЛКО'', Ниш је невладино, непрофитно, самостално, хуманитарно удружење 
грађана, које постоји од 03.03.2003. године и основано је са циљем да олакша, унапреди и 
помогне живот особа са стомом, а то су особе са физичким инвалидитетом. 
Корисник је буџетских средства од јануара 2004. године.  
Преко „ Друштва Илко Србије“, Београд, члан је ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СТОМИЧАРА. 
Број уписаних чланова је 465, сталних корисника услуга 135, али се тај број већ годинама 
повећава у зависности од броја ново оболелих и смањује у зависности од њихових потреба. 
Удружење „НИЛКО“ заједно са сродним удружењима из Србије и региона учествује у 
хуманитарним акцијама борбе против рака. 
Програмске активности Удружења циљано су креиране у складу са добро идентификованим 
потребама корисника и усвојеним планом рада. 
Приоритет имају активности које су директно везане за обилазак оболелих и помоћ у складу са 
њиховим потребама на основу искуства чланова Удружења. 
Сарадња са Управом за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту око повластица за  
чланове Удружења и све оболеле који су стекли то право.  
Помоћ за доделу производа неопходних за нормално функционисање организма (помагала, 
препарати …) у пост-оперативној фази као и обука оболелих и чланова породице у коришћењу 
помагала на основу искуства чланова удружења. 
Кроз разне видове дружења – психолошке радионице, помоћ оболелима да стекну нове 
пријатеље уз које ће сигурније и удобније наставити живот и брже се вратити у нормалне 
животне токове. 
Информисање шире јавности о карциному и стоми и организовање промотивних кампања у 
циљу превенције. Промација превентивних прегледа, здравих стилова живота и правилне 
исхране. 
 
секретар удружења, Јагода Митов 
 
НИШКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ХЕНДИКЕПОМ 
Нишко удружење студената са хендикепом основано је 2001 године.  Удружење окупља  младе 
људе (студенте и ученике) са различитим врстама хендикепа и  ради  на побољшању њиховог 
положаја, са посебним освртом на интеграцију, образовање и запошљавање. Основни циљ 
удружења је остваривање једнаких права младих људи и студената са хендикепом у смислу 
креирања услова за стицање образовања и потпуну реализацију  њихових интелектуалних 
способности за добробит целог друштва. 
 

 



 

 

 
Удружење има јасно дефинисан програм по основу кога обавља следеће активности:  
1. Радно окупациона група - подразумева рад са странкама (студентима, њиховим родитељима, 
студентским организацијама, организацијама ОСИ, представницима факултета и других 
институција) у циљу пружања помоћи и подршке у решавању конкретних проблема, договора и 
покретања заједничких акција, лобирања, упућивање на заступника, психолога или државне 
институције. 
2. Инфо студент сервис - подразумева дежурство оператера поред телефона и пружање 
потребних информација студентима са хендикепом. Основни циљ ове активности је да 
одговори на питања и потребе студената који га контактирају. Отворен је за младе људе који су 
у потрази за различитим "општим" информацијама а које су им потребне за лакше доношење 
одлука и сналажења у животу.  
3. Петак отворени дан - ова активност је предвиђена за сваки петак и односи се на окупљање 
чланова удружења, организовање психолошких или едукативних радионица и разговора о 
проблемима са којима се сусрећу у циљу налажења најбољег начина за њихово решавање. 
4. Заступање и правна подршка за студенте са хендикепом - подразумева писање молби, жалби, 
дописа који су упућени управама у циљу побољшања положаја студената са хендикепом и 
пружања правне помоћи од стране адвоката. 
5. Тренинг Академско менторство - подразумева обуку за 15 студената који ће бити пружаоци 
асистенције у настави тј. академски ментори студентима са хендикепом током трајања школске 
године. Удружење има 50 чланова са различитим врстама сензорног или физичког хендикепа. 
Сајт удружења: www.nush.org.rs 
 
председник, Јасмина Бараћ 
контакт особа, Марко Николић 
 
УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА ГРАДА  
Удружење инвалида рада града Ниша основано је 23.12.1953.године. Броји више од 5.500 
чланова и добровољна је, невладина, нестраначка, недобитна организација, која на социјално 
хуманитарним принципима окупља радно активне инвалиде рада, незапослене инвалиде рада 
и инвалидске пензионере, на територији Града Ниша, ради задовољавања њихових  интереса. 
У складу са Статутом, чланови овог Удружења кроз разне форме окупљања у Месним 
организацијама Удружења (које минимум два пута годишње врше обилазак чланова на својој 
територији), културно уметничких друштава, организовањем заједничких излета и туристичких 
посета и других видова организовања самопомоћи обезбеђују дружење чланова Удружења 
ради задовољавања њихових културних, забавних, спортско-рекреативних и других животних 
људских потреба. Поред ових активности, социо-хуманитарног типа Удружење инвалида рада 
Града Ниша 2016.године је покренуло акцију „Здравље за све“ у сарадњи са „Домом здравља“ 
Ниш. Акција је одржавана у континуитету до 2018.године, при чему је акценат стављен на 
обилазак старих и непокретних особа у удаљеним руралним среднинама на територији Града 
Ниша, (укључене све градске Општине). Пружене су услуге узимања медицинске анамнезе, 
прегледа, ЕКГ, мерење крвног притиска, узимање крви за одређивање нивоа шећера у крви, 
пружање савета лекара у вези са лечењем хроничних болести и услуге социјалног радника. Од 
укупног броја 800(осамстотина) прегледаних, 60(шездесет) особа добило је право на стално 
коришћење услуга Кућне неге. 
Пројекат „Здравље инвалида рада“, биће реализован у 2019.години, (носилац пројекта Завод 
за здравствену заштиту радника-Ниш, са партнерима-Удружење инвалида рада града Ниша и 
Удружењем „Животна снага“ из Ниша). Реализацијом пројекта конкретно се решава пружање 

http://www.nush.org.rs/


 

 

помоћи члановима Удружења који нису у могућности да користе права на здравствену и 
социјалну заштиту. 
 
председник, Петар Стевановић 
 
УДРУЖЕЊЕ „ДРАГАНА РОДИЋ“ 
Удружење „Драгана Родић“ постоји од 2006.године. Бавећи се социо-хуманитарним радом у 
2010 и 2011.години, удружење је поделило хуманитарну помоћ инвалидским удружењима и 
организацијама на територији Града Ниша, као и особама са инвалидитетом појединачно у 
Нишу и  Републици Србији. Удружење је обезбедило и поделило хуманитарну помоћ у виду 
прехрамбрених, хемијских  производа и гардеробе најугроженијим породицама на Косову и 
Метохији. Удружење „Драгана Родић“  је, уз помоћ Грчких донатора, поделило опрему за 
рехабилитацију и ортопедска помагала Рехабилитационим центрима и Клиничком центру за 
рехабилитацију Ниш. 
Удружење „Драгана Родић“ је и успоставило међународну сарадњу између Унивезитета у 
Ирвину и Нишу и Медицинског факултета, омогућивши размену искустава ових установа, а  гост 
је био Пх.Д.Ханс Кеирстед у оквиру посете Медицинског факултета у Нишу. Овај професор је 
творац патента диференцијације матичних ћелија. 
Драгана Родић је била прва пацијенткиња из наше земље која се у Кини подвргла 
експерименталној хируршкој методи убацивања матичних ћелија у кичмену мождину. 
Непосредно после тога, успела је да анимира наше стручњаке из области генетике, на челу са 
професором Др.Миодрагом Стојковићем у циљу промоције ове методе и њеног значаја на 
просторима тадашње СРЈ. 
Програмске и пројектне активности удружења су превасходно усмерене на решавање проблема 
младе популације у Србији. Удружење „Драгана Родић“ остварује свеобухватну двосмерну 
комуникацију и сарадњу са свим релевантним организацијама које се баве директно или 
идиректно питањима од значаја за борбу против инвалидности, као и свим државним 
установама укљученим у регулисање друштвених токова Републике Србије. У оквиру 
реализације активности и циљева побољшања положаја особа са инвалидитетм, удружење 
перманентно остварује сарадњу са владиним установама, невладиним организацијама, 
удружењима особа са инвалидитетом, привредним установама, као и заинтересованим 
поједнцима, у земљи и иностранству. Посебно је активна и значајна сарадња Удружења 
„Драгана Родић“ са Школом за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу, где се 
деци ове школе уз помоћ удружења организују културне манифестације. 
Поред ових активности  социо-хуманитарног типа, Удружење „Драгана Родић“  је 2012.године 
покренуло хуманитарну акцију “Уклонимо баријере”, која и данас траје и која ће бити 
настављена до коначног уклањања баријера у граду. Ова хуманитарна акција jе спроводена на 
посебан начин, ангажовањем еминентних група и певача из Србије и суседнх земаља (Еx-Yу 
простора), као што су Ален Славица, Младен Војичић-Тифа, Алиса, Кербер, Галија, Бора 
Ђорђевић и група Византиа. У 2015.години у оквиру акције „Уклонимо баријере“, Удружење 
„Драгана Родић“ јавности је представило брошуру „Буди друг“, у којој су на посебан начин 
описане различите ситуације у којима деца треба да приступе на адекватан начин у циљу 
васпитања и лепог понашања, по принципу „једнакост за све“. 
Циљ ове акције је уклањање баријера, посебно “менталне природе”, ради промене свести о 
појму инвалидности са освртом на вулнерабилне категорије становништва,а у циљу 
евидентираних различитости и једнаких права. 
 
председник, Драгана Родић 



 

 

ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НИША 
Центар је основан 01. новембра 2007. године и корисник је буџетских средстава  од јануара 
2008. год. Центар је члан: Савеза Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, 
ENIL-а – Европске организације за самостални живот ОСИ, BIDF – Балканска независна мрежа  у 
области инвалидности. 
Организацја је носилац једне од важних активности Акционог плана одрживог развоја Града 
Ниша 2015-2020. Правац III, 3.5 , бр. 3.1.2 степен приоритета 1. 
Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша је до сада реализовао следеће 
пројекте: „Знањем до једнакости“, „Midway I“, „Midway II“, „И ми смо ту“, „Психолошка подршка 
ОСИ“, „Активан Грађанин“, Дебатни клуб“, „ОСИ на раскршћу“, “Двосмерна комуникација“, 
„СПАН 1“, “СПАН 2“; „СПАН 3“, „СПАН 4“ у току је „СПАН 5 и ЛП 1“, ... Организација је учесник на 
пројектима као равноправни партнер: „Пут до тог циља за све“, „Образовање једнако за све“, 
„СПАС“, „једнакост за  све – уклонимо баријере“, „Људи и раскршћа“, „Не тако обичне приче“... 
Центар је удружење грађана од посебног јавног интереса, које своје циљеве остварује делујући 
у области социјалне заштите, заштите и промовисања људских права, социјалне укључености, 
образовања, промовисање филозофије самосталног живота особа са инвалидитетом засноване 
на социјалном моделу приступа инвалидности, као и другим областима везаним за остварење 
права и заштите лица са инвалидитетом. 
Центар промовише филозофију самосталног живота и потенцијале  особа са инвалидитетом, 
социјални приступ инвалидности и заговара права  особа са инвалидитетом, делујући као 
ресурсни центар у креирању и надгледању спровођења политика у области инвалидности, 
тестира и предлаже нова решења, спроводи лиценциране услуге сервиса и едукација и 
успоставља сарадничке и партнерске односе са важним социјалним актерима на територији 
града Ниша.  
У своме раду, Центар се руководи  принципима филозофије самосталног живота особа са 
инвалидитетом која подразумева  да особа са инвалидитетом има избор  да самостално  
доноси одлуке о свом животу, бира начин задовољавања својих потреба које сама најбоље 
познаје, контролише спровођење својих одлука и избора и сноси пуну одговорност за своје 
одлуке и  учињени избор, без обзира на врсту и степен инвалидитета. 
Циљеви који су утврђени планом и програмом остварују се различитим активностима, 
укључујући: 
• учешће у законодавним и другим стратешким процесима у земљи, Нишу и његовим градским 
општинама 
• организовање кампања 
• организовање различитих локалних, националних и међународних скупова 
• спровођење различитих едукативних активности 
• спровођење и тестирање различитих сервиса за особе са инвалидитетом 
• посебно развијању Сервиса персоналних асистената (СПАН) у оквиру програма и политике 
Центра за самостални живот инвалида Србије и ради на иницирању и стварању и других нових 
и комплементарних услуга у систему подршке особама са инвалидитетом на нивоу града Ниша,  
које се базирају на филозофији самосталног живота и социјалном приступу 
• прикупљање информација и спровођење различитих истраживања 
• пружање услуга и организовање социјалног предузећа 
Центар за самостални живот је ове године добио лиценцу за пружање услуге из области 
социјалне заштите за персоналну асистенцију. 
 
председник, Катица Ранђеловић 
 



 

 

,,УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБА СА L. DOWN СИНДРОМ’’ Н И Ш 
Удружење је основано 2007.године и броји 150 чланова. 
У бази удружења са Down синдромом  налазе се само лица која су директни корисници услуга 
удружења, тачније особе са одређеном врстом менталног инвалидитета, постојећом 
категоризацијом и медицинском документацијом. Родитељи, стараоци и  чланови породица 
чланова удружења су такође веома активно укључени у рад удружења, њихови подаци такође 
постоје, али се они  не евидентирају у  статус бројног стања.  
Мисија удружења је инклузија и социјализација  особа са L. Down синдромом   у локалној 
заједници. Мисија L. Down  је и  пружање помоћи како особама са инвалидитетом, тако и 
њиховим породицама, кроз разне програме едукације, јавно заговарање њихових права и 
заступање њихових интереса. 
О удружењу: 
Програмске активности састоје  се  из три сегмента: 
а)  Организациони  задаци 
б)  Социјално економски  положај  чланства 
в)  Друштвене  активности 
Рад са децом  одвија се  на два нивоа: 
1. појединачни ниво (индивидуални третман)  и 
2. групни ниво (групни третман) 
Нижи ниво интелектуалног   развоја или  хендикепираност  у неком од домена развоја деце са  
L. Down инвалидитетом углавном је праћен и нижим нивоом емоционалне зрелости. Све то 
захтева од васпитача-волонтера, посебан начин рада и окупације. Таква деца и лица у било ком 
добу узраста су углавном изван групе својих вршњака, посебно у старијем адолесцентном 
узрасту, у друштву својих родитеља или старијих особа - те тако и имају низ потешкоћа у 
социјалној комуникацији, као што су дружење, игра, забава и радна окупација. Стога је улога 
васпитача-волонтера у раду и окупацији деце и лица са L. Down инвалидитетом при удружењу  
да препозна њихове преостале способности и њихову мањкавост и у складу са тим постави план 
и програм за њихову окупацију. Зато је неопходно да поред емоционалне топлине, 
креативности, става, разумевања, љубави и поверења, васпитачи-волонтери, децу и лица са L. 
Down инвалидитетом стално стимулишу, храбре,  полако и постепено уводе у групу, кроз игру и 
рад, кроз правила и ред. Начин усвајања знања и вештине путем игре потребно је прилагодити 
индивидуалним могућностима, интересовањима и потребама сваког детета у групи. У 
просторијама удружења са L. Down синдромом се ради на  помоћ како L. Down, тако и осталим 
вулнерабилним групама. L. Down окупља одличну екипу стручњака и волонтера и има огромна 
искуства у јавном заговарању ОСИ као и помоћ у остварењу права у различитим сегментима. 
 
секретар, Лелица Живић 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА И ПОДРШКА ЖЕНАМА И ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
СРБИЈЕ “ИЗ КРУГА” НИШ„...ИЗ КРУГА-НИШ“ је организација за заштиту права и подршку особа 
са инвалидитетом Ниша, које имају искуство насиља и дискриминације. Организација је 
самостална, једнинствена, непрофитна, нестраначка, друштвено-хуманитарна организација која 
окупља, пре свега младе особе са различитим врстама инвалидитета, као и и особе које немају 
инвалидитет али које својим ангажовањем доприносе остваривању циљева и задатака наше 
организације. Организација „ИЗ КРУГА-НИШ“ је основана 19.10.2007. године у Нишу. На 
оснивачкој скупштини једногласно је усвојена одлука о давању овлашћења за заступање Бараћ 
Јасмини. Из основне мисије удружења, да се помогне у задовољавању потреба особа са 



 

 

инвалидитетом, посебно жена произашли су и основни циљеви и задаци чијем остваривању 
организација тежи: 
Учинити видљивим насиље и дискриминацију над особама са инвалидитетом, посебно над 
женама, децом и омладином са инвалидитетом у Нишу 
Подизање друштвене свести о потребама младих особа са инвалидитетом 
Остваривање основних грађанских и људских права особа са инвалидитетом, посебно жена, деце 
и омладине са инвалидитетом у Нишу. 

 
Програмске активности које се обављају у оквиру организације су: 
-  СОС телефон - Ова активност подразумева  пружање помоћи и подршке женама са 
инвалидитетом које трпе неки вид насиља и дискриминације, имају одређени проблем или им 
је потребна информација.  СОС тим има две консултанткиње које су прошле акредитовани 
програм обуке за рад са женама које имају искуство насиља. Консултанткиње које пружају 
подршку путем СОС телефона и кроз индивидуалне консултације едуковане су за рад са женама 
са различитим врстама инвалидитета које су преживеле породично, сексуално и родно 
засновано насиље. Предвиђено је да се ова активност обавља два пута недељно – уторком и 
четвртком у периоду од 10:00 до 15:00 часова. Све потенцијалне кориснице ће бити у 
могућности да у овим терминима контактирају оператерку и искажу свој проблем. Рад ће се 
обављати у издвојеном делу канцеларије „...Из круга-Ниш” . Консултанткиње су Стевић Биљана 
и Крстић Драгана. 
- ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА - намењена је женама са инвалидитетом жртвама насиља. Обухвата 
рад на трауми која је изазвана претрпљеним насиљем и представља први корак у процесу 
оснаживања, проналажења сопствених механизама за преживљавање и излазак из ситуације 
насиља. Кроз индивидуалну и групну терапију потребно је радити на психолошком оснаживању 
и подизању свести жене са инвалидитетом да инвалидност  никада не сме бити оправдање за 
насиље које трпи. Предвиђено је да се ова активност  обавља у сарадњи са ангажованим 
психологом сензибилисаним за рад са особама са инвалидитетом, средом и петком од 12:00 до 
15:00 часова у просторијама приступачним за особе са инвалидитетом. Ову активност обавља 
психолошкиња Јелисавета Тодоровић 
- ПРАВНА ПОМОЋ – Жене са инвалидитетом спадају у најсиромашније слојеве становништва и 
због свог лошег материјалног статуса нису у могућности  да ангажују адвокате који би их 
заступали у судским процесима, током којих су често дискриминисане. Ова активност омогућава 
заштиту људских права и слобода особа са инвалидитетом. Предвиђено је да се ова активност  
реализује у сарадњи са Адвокатском комором у Нишу и адвокатском канцеларијом Крстић. 
Реализација ове активности планирана је два пута  недељно – понедељком и средом од 12:00 – 
15:00 часова.  
Сајт удружења: www.izkruga.org.rs 
 
председник, Јасмина Бараћ 
 

http://www.izkruga.org.rs/


 

 

 
УДРУЖЕЊА ОСОБА СА АМПУТАЦИЈАМА И ПОВРЕДА НА РАДУ  
Удружење особа са ампутацијама и повредама на раду има 51 члана. Удружење је основано   
1966.године и активан је члан Савеза ампутираца Србије.  
Удружење је организовало презентацију 29.11.2018.године, поводом обележавања 
Међународног дана особа са инвалидитетом 3.Децембра у оквиру програма „Превентивне 
мере за особе са ампутацијама и повреда на раду у локалној заједници и набавка 
најквалитетнијих ортопедских помагала“. Презентација за чланове удружења је одржана у 
сарадњи са реномираном ортопедском кућом „ОРТОПОМ“ из Ниша.  
 

 
 

 
Средства за реализацију овог програма обезбеђена су из буџета Града Ниша, а програм 
обухвата предузимање одређених активности, у сарадњи са локалном заједницом и 
институцијама у граду на спровођењу превентивних мера здравља особа са ампутацијама и 
повреда на раду. 
Циљ програма је да се едукацијом чланства у сарадњи са Републичким фондом ПИО и са 
добављачима ортопедских помагала обезбеде најквалитетнија ортопедска помагала. У оквиру 
програма предвиђене су активности и у сарадњи са Савезом ампутираца Србије на релаизацији 
дела пројектних активности које је предузело Министарство рада и социјалне политике у 



 

 

погледу доступности информација и запошљавању особа са ампутацијама у лкокалним 
јединицама на територији Републике Србије. 
На овој презентацији чланови удружења су истакли да су помагала која су утврђена 
Правилником, а која осигураним лицима обезбеђује Реапублички фонд, не ретко лошег 
квалитета, те је неопходно упутити чланству савете у погледу набавке најквалитетнијих 
помагала, како се и додатно не би нарушивало њихово здравље. Због тога, је констатовано да 
би требало дати приоритет у набавци код добављача, који се истовремено баве производњом 
помагала и њиховом набавком, а не само набавком ортопедских помагала. 
Такође, због испуњавања стандарда набавке квалитетних помагала, неопходно је да корисници 
буду информисани о лиценцираним ортопедским кућама које поседују валидне Уговоре са 
фондом ПИО. 
Медицинска рехабилитација и бањско лечење је битан сегмент здравствене заштите ових лица, 
која има за циљ да особама са ампутацијама и повреда на раду омогући постизање и 
одржавање физичког, интелектуалног, и друштвеног функционалног нивоа, надокнаду губитка 
или недостатка неке функције и функционалног ограничења. 
Удружење је на буџету Града Ниша, за спровођење програмских активности, од 2011.године. 
Удружење броји  70 чланова са тешким физичким и менталним инвалидитетом. 
Удружење особа са ампутацијама и повреда на раду у складу са принципима Стратегије за 
побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом, коју је донела   Влада Републике 
Србије, предвидело је спровођење програмских активности   побољшања статуса   чланства, 
међу којима је неопходно истаћи следеће: 
-  Ажурирање базе података о чланству са основним потребама 
- Прикупљање документације чланства ради остваривања одређених повластица (картице за 
бесплатан градски превоз, право на бесплатно паркирање особа са инвалидитетом, право на 
ослобађање плаћања трошкова путарине и осталих повластица, као и прослеђивање 
документације надлежним институцијама)  
- Пружање стручне помоћи чланству у остваривању права из области социјалне и здравствене 
заштите 
- Правовремено информисање чланства о остваривању бенефиција („Водич кроз права и  
  субвенције намењене особама са инвалидитетом на територији Града Ниша“) 
- Афирмација активне сарадње Удружења са осталим удружењима у граду сличног типа, као и  
  сарадња са Савезом ампутираца Србије на спровођењу годишњих програмских активности 
  Министарства рада и социјалне политике – Одсека за заштиту особа са инвалидитетом: 
а)  организовање семинара  
б) едукација чланства о превентивним мерама за особе са ампутацијама и повреда на раду и   
    набавка најквалитетнијих медицинских помагала 
в)  организовање презентација добављача за најквалитетније помагало 
г)  организовање трибина о превенцији последица ове популације 
д) медијска презентација програмских активности удружења 
- Предузимање одређених активности у удружењу у сарадњи са локалном заједницом и 
Националном службом запошљавања у Нишу на запошљавању ових лица 
-  Предузимање одређених програмских активности у циљу уклањања архитектонских баријера 
у граду и стварања приступачнијег окружења „Уклонимо баријере“ 
-  Обележавање најзначајних јубилеја и манифестација  
-  Организоваје спортских такмичења (шах, пикадо...) и осталих активности 
-  Ажурирање спискова за бањско лечење, рекреацију, сходно  типу инвалидитета 
- Активна сарадња са осталим чланицама Савеза у циљу спровођења заједничких пројеката 
преко надлежног Министарства и боље информисаности чланства у Србији 



 

 

- Организовани обилазак непокретног чланства, ради прикупљања информација о њиховим 
потребама  као и њихове медицинске рехабилитације 
- Спровођење програмских активности о целокупној инклузији чланства у локалној заједници, а 
у складу са одобреним средствима из буџета Града Ниша за финансирање програмских 
активности удружења 

председник, Градољуб Перић 
 
ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ 
Члан Савеза Аутизам Србија и Асоцијације Аутизам Европе 
Градско удружење за помоћ особама са аутизмом Ниш је хуманитарна организација,која 
окупља родитеље,стручњаке и пријатеље,ради пружања организоване помоћи и заштите 
особама са аутизмом,сличним развојним поремећајима као и њиховим породицама. 
ЦИЉ: Пружање могућности особама са аутизмом свих узраста за свеобухватније укључивање у 
друштво уз примену Повеље о правима особа са аутизмом. 
МИСИЈА: Рад на креирању и унапређењу услова за бољу рехабилитацију: медицинску, 
едукативну и професионалну, као и рад са другим чиниоцима здравствене и социјалне 
заштите,у сарадњи са институцијама и организацијама.Иницирање и учествовање у 
активностима чији основни циљ пружање помоћи особама из аутистичног спектра и њиховим 
породицама. Подизање свести о аутизму на виши ниво,што има за циљ да ове особе лакше 
нађу своје место у друштву,и на одговарајући начин остваре своја права која им по закону 
припадају. 
ИНКЛУЗИЈА: Аутизам треба схватити као различитост,а не као болест и ограниченост.Деца са 
аутизмом су само другачија од својих вршњака,њихове потребе су исте само је начин на који их 
задовољавају другачији.Њихово стање није непромењиво.Уз правовремену помоћ и подршку 
они могу да напредују у многим аспектима и да унапређују своје вештине. Један од важних 
аспеката у напредовању је и инклузија, укључивање у редовне школе и вртиће, дружење и 
контакт са децом. 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УДРУЖЕЊА: 
пружа следеће услуге: *ликовно керамичке радионице, *креативне радионице, *монтесори 
радионице, *подршка у учењу, *спретно дете. 

председник, Предраг Лазаревић 
 

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ГРАДА НИША 
На изборној скупштини која је одржана 18.08.1993. године донета је одлука да се оснује 
удружење ратних војних инвалида под пуним називом: „Удружење ратних војних инвалида 
ослободилачких ратова Србије Нишавског округа“, као невладина и хуманитарна организација.  
Под тим именом је удружење радило и функционисало све до фебруара 1996. године, када се 
припојило удружењу ратних војних инвалида Србије и добило пуни назив: „ Удружење ратних 
војних инвалида сербије градски одбор Ниш“.  
Име које данас носи: „Удружење ратних војних инвалида града Ниша“ добило је 01.марта 
2011.године. 
Први председник удружења био је Горан Новчић, а њега је 1996. Године заменио Горан 
Милојковић.  



 

 

 
Обележавање јубилеја 25.година постојања удружења 

 
Садашњи председник Стојановић Велимир изабран је 19. Фебруара 2016. године.  
Када се осврнемо и погледамо, године иза нас, можемо констатовати да се много учинило за 
чланство, али опет мало у односу на оно шта су дали.  
Удружење је корисник буџетских средстава за финансирање програмских активности од 
2017.године. Програм који спроводи удружење односи се на инклузију ратних војних инвалида 
и породица погинулих у друштвеној и локалној заједници. Удружење сваке године спроводи 
традиционалне активности обележавања Дана ратних војних инвалида (05.март) и Дана палих 
бораца (24.март). Удружење редовно обилази своје чланство, као и најугроженије ради 
евиденције потреба и пружања социо-химанитарне помоћи, као и информисања чланства у 
погледу остваривања субвенција и повластица. Удружење обилази гробна места палих бораца 
на дан погибије. Удружење има добру сарадњу са градским општинама и Саветом за рад са 
особама са инвалидитетом и активно учествује у његовом раду.  
Неопходно је истаћи активно учешће удружења у Сабору – Београд, као и међусобну сарадњу 
са удружењима ратних војних инвалида погинулих бораца на територији читаве Србије. 

 председник, Велимир Стојановић 
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА 
„НАИСУС“ 
Удружење дијализираних и трансплантираних бубрежних болесника и инвалида „НАИСУС“ је 
основано 16.марта 2014.године. После паузе од три године удружење се поново активирало у 
раду од априла 2018.године. Удружење је добровољна, невладина, непрофитна, нестраначка, 
социо-хуманитарна организација, основана на неодређено време, ради остваривања циљева из 
области унапређивања и заштите права пацијената на хроничном дијализном програму, 
трансплантираних лица и хроничних бубрежних болесника, ради едукације оболелих и здраве 
популације, те активности у процесу реинтеграције и ресоцијализације оболелих чланова 
удружења. Основни циљеви и задаци удружења су: прикупљање података о свим болесницима 
који се дијализирају, организовањем међусобне сарадње Удружења, прикупљање научне и 
стручне литературе из области од значаја за дијализну популацију и популацију 
трансплантираних лица, организовање самостално или у сарадњи са другим организацијама, 
стручних скупова, семинара, саветовања, округлих столова и других облика едукације у 
областима од значаја за дијализиране и трансплатиране особе. 
Дијализни третмани и лечење дијализних пацијената се спроводи на Клиници за нефрологију 
која је једна од водећих здравствених и научно-образовних установа за дијагностику и лечење 
бубрежних обољења. 



 

 

Трансплатација бубрега је један од најзначајних програма Клинике за нефрологију КЦ Ниш, од 
посебног значаја за територију Југоисточне Србиије, јер се у Клиници контролише и лечи око 
130 болесника са пресађеним бубрегом и врши припрема болесника за трансплатацију бубрега. 
Нјавећи проблем са којим се суочавају пацијенти на дијализи је недостатак лекова и материјала 
који је лошег квалитета, те су често пацијенти принуђени да их сами купују, јер нису на 
позитивној листи. Неопходно је истаћи „да се пацијенти дијализирају да би живели, а не живе 
да се дијализирају“, како истиче председник удружења Александар Давидовић. 
Удружење планира да реализуе своје циљеве кроз разне промоције и предавања, као и 
медијском кампањом, како би се допрло до свести шире јавности о хуманости чина 
донаторства органа. 
У Нишу тренутно има 270 пацијената, од тога је 70 чланова удружења. Удружење настоји да се 
укључи у рад Савета за особама са инвалидитетом на територији Града Ниша, како би могла да 
се сензибилише јавност о инвалидитету ове популације који је специфичан и није видљив. 
Удружење је ове године код Министарства рада и социјалне политике преко Савеза 
организације бубрежних инвалида Републике Србије конкурисало са пројектним активностима 
које се односе на психолошку подршку и едукацију нефролога. 
 
председник, Александар Давидовић 
email: naisus.2014@gmail.com, d.sasa.23@gmail.com 
 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА КАО БИТНИ СЕГМЕНТИ ИНКЛУЗИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
Спортски центар “Чаир” Ниш у претходном периоду у циљу побољшања и унапређења 
положаја особа са инвалидитетом своје објекте архитектонски прилагодио за потребе особа са 
инвалидитетом. 
Поред тога, омогућено је купање за ову популацију по следећим предвиђеним терминима: 
сваким радним даном од 16.45-17.45 часова. 
НАПОМЕНА: Чланови удружења и организација особа са инвалидитетом, могу користити 
следеће спортске објекте у сталним терминима, који се мењају на годишњем нивоу: 
У 2016.години предвиђени су следећи термини: 
БАЗЕН ,,ЧАИР,, у Чаиру 
- коришћење средњег и малог базена, уз присуство спасиоца на базену у терминима:  
понедељак и петак од 16.45-17.45 часова. 
Куглана СЦ „Чаир“ у Чаиру (коришћење свих 4 стаза, уз присдуство одговорног лица на објекту) 
- уторак и четвртак од 12,00 до 13,30 сати, за сва остала удружења од 12,00 до 12,45 сати. 
Стонотениски дом у Нишу, Бранка Миљковића 1а (коришћење 4 стола, уз присуство одговорног 
лица) 
- понедељак, среда и петак од 14,00 до 16,00 сати, за сва остала удружења од 14,00 до 16,00 
сати. 
Посебно је потребно истаћи ангажовање претходног директора Спортског центра „ЧАИР“, г-
дина Бранислава Игњатовића, који је у сарадњи са Савет за рад са особама са инвалидитетом 
градоначелника града Ниша, покренуо значајне иницијативе, да се Спортски центар „ЧАИР“ у 
потпуности прилагоди потребама особа инвалидитетом. Због тога, је од стране своје 
институције предложен за члана Стратешког акционог тима за приступачност града Ниша. 
Особама са инвалидитетом, такође, је омогућено да бесплатно прате многобројна спортска и 
културна дешавања. Посебно је прилагођен базен за пливање, јер је набављен најсавременији 
лифт за спуштање особа са инвалидитетом у базен. Иницијативом директора, Проф.Данијел 
Дејли из Лугана, је одржао предавање и презентацију најсавременијих светских достигнућа из 
области пливања особама са инвалидитетом у Нишу. 

mailto:naisus.2014@gmail.com
mailto:d.sasa.23@gmail.com


 

 

 
АКАДЕМСКИ ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ДЕЛФИН“ 
Академски пливачки клуб „Делфин“ основан је 2009.год. на иницијативу Нишког удружења  
студената са хендикепом. Овај клуб који окупља особе са инвалидитетом и постиже врхунске 
резултате. 

 
 
У организацији клуба и активиста пружају се најсавременије услуге у обуци пливања особа са 
инвалидитетом у горе поменутим терминима. Клуб је отворен за сарадњу за сва удружења која 
окупљају особе са инвалидитетом, а за сада је успостављена сарадња са  удружењем ЦДП Ниш, 
удружење Ношко удружење студената са хендикепом, Специјалном школом 14.Октобар Ниш и 
градским општинама. За пружање ових услуга задужена су следећа лица: Миљан Перовић – 
тренер такмичара, Марија Нешић – тренер деце са инвалидитетом, Стефан Ђорђевић и Немања 
Станковић. Контакт тел.Миљан Перовић: 064/4360820. 
-ТЕРМИНИ КОРИШЋЕЊА БАЗЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
КЛУБА ,,ДЕЛФИН,,: од понедљка до петка од 16.45-17.45 часова.  
Институт „Нишка Бања“ - стационар „Радон“ пружа одређене услуге (пливање) особама са 
инвалидитетом, сваке године у оквиру активности предвиђених за ту намену, у оквиру 
организације Спортског Савеза инвалида Ниша. 
ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ НИШВИЛ – БРЕНД СРБИЈЕ И НИША 
Захваљујући ентузијазму директора фестивала Ивана Благојевића и његових сарадника  
ФЕСТИВАЛ НИШВИЛ је постао бренд Србије и Града Ниша, како у погледу организације, тако и у 
погледу музичких садржаја које нуди више година уназад. Ове године је одржан 24-ти фестивал 
у Нишу, који је забележио највећу посету фанова џез музике. Организатори фестивала, а 
превасходно Предраг Ћирић, маркетинг продуцент, сваке године показује сусретљивост према 
рањивим категоријама лица, а посебно особама са инвалидитетом, у погледу доделе 
бесплатних и донаторских комплета карата за фестивал. 
 

председник Савета, Јордан Ивановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ШАХОВСКИ КЛУБ СЛЕПИХ „СВИТАЊА“ НИШ 
 
Шаховски клуб слепих „Свитања“ – Ниш, је специфичан и јединствен таквог типа у свету, јер 
поред слепих особа, окупља и здрава лица. Од оснивања до данас Шаховски клуб постиже само 
успехе у континуитету, а посебно треба истаћи, да је у последње две године остварио и највеће 
резултате од свог постојања. У 2013.години, успео је да обезбеди пласман у II лигу Централне 
Сербије – Исток, а ове године постао је и првак II лиге а истовремено остварио и пласман у I 
лигу, што и историјски успех клуба. Због резултата које остварује клуб, може се констатовати да 
шаховски клуб слепих „Свитања“ – Ниш постаје спортски бренд града Ниша, јер достојно 
презентује наш град. 
Треба навести чињеницу да је клуб остварио овај резултат у најтежим финансијским 
околностима, јер је од града добио минимална средства за такмичење, и да је принуђен да 
константно тражи помоћ донатора којих је све мање. Клуб остварује добру сарадњу са градом 
како би остваривао значајне резултате и у наредном периоду - истиче председник Скупштине 
клуба, Јордан Ивановић. Поред тога, да би се остваривали врхунски резултати, пожељно је  
задржати постојћи играчки кадар, а по могућности довести и појачања. Клуб својим плановима 
и програмом, планирао је и отварање Школе шаха, како би се укључио што је могуће већи 
потенцијал младих играча, а истовремено афирмисао шах у граду као најстарија древна игра. 
 
председник Скупштине, Јордан Ивановић 
председник Управног одбора, Милош Јовановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СПИСАК ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЧИЈЕ СЕ 
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША 
 

Ред.бр Назив и седиште организације Бр. тел. Контакт особа E-mail 
1 Међуопштинска организација Савеза 

слепих Србије, Светозара Марковића 7 
245-177 Ненад Раденковић, председник 

063/487-552 
mosssnis@ptt.rs 
 

 
2 

Градска организација глувих и 
наглувих  Ниш, Барска 8 

 
591-248 

Звонимир Стојановић, председник 
Наталија Поповић, 064/297-9651 

gognnis@gmail.com 
 

3 Удружење са менталним 
инвалидитетом „МИ“ Ниш, Јована 
Ристића бб 

4560-894 Јован Богдановић, секретар 
065/555-5662, 063/8715663 

udruzenjemnro@gmail.com 

4 Удружење дистрофичара Ниш,  
Бул.Немањића бб – МК Филип Кљајић 

251-774 Биљана Ђорђевић, секретар 
064/664-8053 

udruzenjedistroficaranis@gma
il.com 

 
5 

Удружење параплегичара Нишавског 
округа - Ниш 
Булевар Немањића 26 

 
585-353 

Анета Илић, секретар 
064/116-2533 

upnonis@yahoo.com 
 
aneta_ilic@yahoo.com 

 
6 

Градска организација цивилних 
инвалида рата Ниш, 
Обилићев Венац 10 

 
538-967 

Јелена Костић, секретар 
062/146-6322 

 
jelenakostic1604@gmail.com 

 
7 

Удуржење оболелих о рака и са 
стомом „НИЛКО Србија“ - Ниш 
ТПЦ Калча лок. 64 Лам. Б  

 
591-296 

Јагода Митов, председник 
065/951-9296, 063/1125-722 

 
nilkonis@gmail.com 

 
8 

Удружење оболелих од мултипле 
склерозе округа Ниш 
Булевар Немањића26 

 
4521-655 

Олга Пљевачић, секретар 
063/7521639, 065/85 21 639 

 
udruzenjemsnis@gmail.com 

 
9 

Градско удружење церебралне и дечје 
парализе Ниш, Књажевачка 2А 

216-999 
 

Иван Пековић, секретар 
064/199-3866 

 
cdpnis@medianis.net 

10 Нишко удружење студената са 
хендикепом,  Шуматовачка, бр. 

252-010 Јасмина Бараћ, председник 
063/779 62 51 

 
nush018@gmail.com 

 
11 

Удружење инвалида рада града Ниша 
Хајдук Вељкова 40а 

245-547 Петар Стевановић, председник 
063-1713463  

udruzenjeinvalidnis@mts.rs 
 

12 Удружење грађана ,, Драгана Родић,, 
ТЦ ''Калча'' ИИ спрат, Лам.- Ц бр.85 

 
257-526 

Драгана Родић, председник 
063/111-57-93 

drodic@ni.ac.rs 
 
dragana_rodich@yahoo.com 

13 Центар за самостални живот особа са 
инвалидитетом -  Ниш 
ТПЦ Калча Лам. Б-I/65 

  
250-570 

Катица Ранђеловић, председник 
063/104-12-08 

cilnis@mts.rs 
csznis@gmail.com 
 
 

14 Удружење за помоћ особама са 
Дауновим синдромом 

 
4560-894 

Горица Живић, секретар 
064/29-29-229 
 

  
udruzenjemnro@gmail.com 
 
 

15 Организација за заштиту права и 
подршку женама и деци са 
инвалидитетом Србије    
«Из Круга...» Ниш, Епископска72б/3 

 
252-010 

јасмина Бараћ, председник  
063/779 62 51 

 
izkruganis@gmail.com 
 
 

16 Удружење особа са ампутацијама и 
повреда на раду,  
Булевар Немањића 26 

 
4521- 890 

Градољуб Перић, председник 
061-2945115 

  
amputirci-osi-
nis@hotmail.com 

17 Удружење ратних војних инвалида 
Града Ниша, Синђелићев Трг 2/2 

 Велимир Стојановићм председник 
060/4257-290 

urvippbnis@gmail.com 
 

18 Градско удружење за помоћ особама 
са аутизмом Ниш,  
Булевар Немањића 85, Зона 2 

 
 

Предраг Лазаревић, председник 
069/2831-866 

  
gupoan@gmail.com 
 

 
 

mailto:mosssnis@ptt.rs
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АДРЕСАР:                      
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ И АДРЕСЕ: 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања:  
Зоран Ђорђевић, министар 
Државни секретар из Ниша – Светозар Алексов.    
www.minrzs.gov.rs 
Адреса: Немањина 22-24, Београд 
Дежурни телефони Инфо-центра: 
- Социјална и породично-правна заштита 

011/303-86-61 
- Особе са инвалидитетом и борачко 

инвалидска заштита 011/303-86-77 
- Пензијско и инвалидско осигурање 

011/334-78-09 
Радно време (радним данима) Инфо-центра је од 
07:30 - 15:30 часова. 

Повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности 
Родољуб Шабић 
Булевар краља Александра 15, Београд 11120 
Тел: +38111 3408 900  
Факс: +38111 3343 379 
Емаил: office@poverenik.rs 
Радно време: 7.30-15.30 
 

Канцеларија за сарадњу са цивилним 
друштвом Владе Републике Србије – 
office@civ.drustvo.gov 
Београд, Булевар Михајла Пупина 1. – 011/311-
1702, 011/311-3859.  

Републикa Србијa Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања: 
– Сектор за заштиту особа са инвалидитетом - 
011/303-86-77,  Биљана Барошевић, вршилац 
дужности помоћника министра 

Одсека за активну политику запошљавања у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања – 011/2642-043,  
Драгица Ивановић, виши саветник, шеф одсека,  
e-mail: dragica.ivanovic@minrzs.gov.rs 

-Сектор за рад и запошљавање – 011/2642-139, 
Милош Јанковић, вршилац дужности помоћника 
министра 

Одсек за подстицање развоја социјалног 
предузетништва, професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом: Руководилац групе: Вера 
Пешут телефон: 011/ 2642-139 e-mail: 
vera.pesut@minrzs.gov.rs 

- Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и 
борачко-инвалидску заштиту – 011/363-1031, 
Зоран Милошевић, вршилац дужности 
помоћника министра  

Група за унапређење система социјалне 
заштите -  Јасмина Ивановић, руководилац 
групе , 011/3616-255 
е-mail: jasmina.ivanovic@minrzs.gov.rs 

- Сектор за бригу о породици и социјалну 
заштиту – 011/3615-677, Сузана Мишић вршилац 
дужности помоћника министра 

Група за унапређење заштите особа са 
инвалидитетом – Татјана Пријић, руководилац 
групе, -011/2646-096, е-mail: 
tatjana.prijic@minrzs.gov.rs 

- Сектор за међународну сарадњу, европске 
интеграције и пројекте -011/3616-261, Јована 
Миловановић, вршилац дужности помоћника 
министра 

Група за припрему пројеката финансираних из 
ЕУ – Александра Милетић, руководилац групе, 
011/3616-128. е-mail: 
aleksandra.miletic@minrzs.gov.rs 

- Сектор за антидискриминациону политику и 
унапређење родне равноправности- Нина 
Митић, вршилац дужности помоћника министра 

Управа за безбедност и здравље на раду – 
Вера Божић – Трефалт, директор; Теразије 41. 
11000 Београд. 
011/3347-391, е-mail: upravazabzr@minrzs.gov.rs 

- Сектор за финансијско управљање, 
рачуноводство и контролинг - доц.др Саша 
Трандафиловић, вршилац дужности помоћника 
министра 

Инспекторат за рад - Стеван Ђуровић, в.д. 
директора   
Адреса: Булевар уметности 10, 11070 Нови 
Београд (Седиште), Немањина 22-26 11070 
Нови Београд (Адреса за пријем поште), 
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд 
(Инспекција рада за Град Београд) 

http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:office@poverenik.rs
mailto:office@civ.drustvo.gov


 

 

Телефон: + 381 11 2017 485 ; + 381 11 2017 495 
Републички фонд за здравствено осигурање 
11040 Београд, ул. Јована Мариновића 2. 
Тел. 011/2053-830, факс. 011/2645-042; 011/2688-
420 
 e-mail: public@rfzo.rs 
Заштитник права осигураних лица –  
e-mail: public@rfzo.rs 

Национална организација особа са 
инвалидитетом Републике Србије,  Београд,  
Димитрија Туцовића 23.,  011/2414-328, - 
Милан Стошић, председник; Иванка Јовановић, 
извршни директор 

Републички фонд за здравствено осигурање 
филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу 
Директор филијале: Светлана Милијић,  
Ниш, Пријездина бр.1. тел/факс – 018/241-868. 
e-mail: nis@rfzo.rs 

Република Србија  Национална служба 
запошљавања Филијала Ниш – Ратка 
Вукићевића 3., 18000 Ниш,  
Телефон: 018/501-266 факс: 018/501-241.  

Град Ниш 
Градоначелник Града Ниша: 
Дарко Булатовић 
телефон: 018/504-411, факс: 018/504-545.  
www.ni.rs  e-mail: mayor@gu.ni.rs ,  

Заменик градоначелника Града Ниша: 
Милош Банђур 
телефон:018/504-544. 
e-mail: milos.bandjur@gu.ni.rs 
 

Помоћник градоначелника Града Ниша : 
Милош Милошевић, за област изградње града 

Начелник службе за послове Градског већа 
Марина Јанковић 
Тел-018/504-414 

Тијана Ђорђевић Илић, градски већник за 
социјална питања 
Тел-018/504-414 
e-mail: djitijana@gu.ni.rs 

Служба за послове Градског већа 
Тел.018/504-711 
internet strana: www.ni.rs 

Братислав Вучковић, градски већник за 
планирање, изградњу, урбанизам и енергетику 
 

Јелена Митровски, ,  градски већник за културу 
Тел-018/504-724 
 

Игор Војиновић, градски већник за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај 
Тел-018/504-414 
 

Саша Живић, градски већник за здравство 
Тел-018/504-724 
 

Михајло Здравковић, градски већник за 
привреду и заштиту животне средине 
Тел-018/504-414 
 

Мирко Зечевић, градски већник за образовање 
и привреду 

Тихомир Перић, градски већник за грађанска 
стања и опште и инспекцијске послове 
 

Бранислав Качар, градски већник за спорт и 
омладину 
 

ГРАДСКА УПРАВА 
Начелник Градске управе града Ниша: Љубиша 
Јанић, дипл.правник 
Контакт тел: 018/505 – 511 
e-mail: Ljubisa.Janic@gu.ni.rs 
 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН ГРАДА 
НИША - Сања Стојанчић, дипломирани правник 
Канцеларија Заштитника грађана: ул. Наде 
Томић бр. 13. 18000 Ниш. 
Телефон: 018/521-676; факс: 018/521-677 
e-mail: zastitnik@gu.ni.rs 
достава поште: ул.Николе Пашића 24. Ниш 

Служба за послове градоначелника: 
18000 Ниш, ул. 7. јули бр.2. 
начелник : Сања Милијић,  
телефон: 018/504-403, факс: 018/504-545,  
интернет страна: www.ni.rs 

Скупштина Града Ниша 
Служба за послове Скупштине Града Ниша 
телефон: 018/504-422 

Председник Скупштине Града Ниша 
мр Раде Рајковић 

Секретар Скупштине Града Ниша 
Ружица Ђорђевић 

mailto:public@rfzo.rs
http://www.ni.rs/
mailto:mayor@gu.ni.rs
mailto:ljubivoje.slavkovic@gu.ni.rs
mailto:djitijana@gu.ni.rs
http://www.ni.rs/
mailto:Ljubisa.Janic@gu.ni.rs
http://www.ni.rs/


 

 

телефон: 018/504-422 
факс: 018/504-424 

телефон: 018/504-422 
 

Заменик председника Скупштине  Града Ниша 
Проф. др Миле Илић 
телефон:  018/504-588 

Заменик секретара Скупштине Града Ниша 
Милена Костић 
 

 
 
 

Градска општина Медијана 
Милан Крстић, председник,  
тел.018/237-166 
Централа: тел-018/532-992  
 

Градска општина Црвени Крст 
Мирослав Милутиновић , председник,  
Тел./Факс.018/583-701 
 

Градска општина Пантелеј 
Братимир Васиљевић, председник, 
Тел./ 018/201-280, Факс.018/201-281 

Градска општина Палилула 
Александар Ждрале, председник, 
Тел./Факс.018/290-600, Факс.018/290-604 

Градска општина Нишка Бања 
Дејан Јовановић, председник 
Тел.018/4548-951, Факс.018/4548-629 

Интерресорна комисија 
Ниш, Пријездина 1. III спрат, канцеларија 58.  
Марија Павковић, координатор Комисије  
Тел. 018/504579 
e-mail: marija.pavkovic@gu.ni.rs 

Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте  „Клерп“, Ниш, Обреновићева 38, I 
спрат 
Тел.01/209-239, Факс.018/209-240 
e-mail: kler@ni.rs 
контакт: Mилан Ранђеловић,  
Стела Јовановић, Ивана Стефановић 

Пројектни центар  Градске управе 
Одсек за одрживи развој 
шеф одсека:  мр. Александар Ждраљевић, 
Ната Вељковић 
Ниш, Николе Пашића 24 /4 
тел. 018/504-658, Факс.018/504-656 

Центар за социјални рад “Свети Сава” Ниш - 
Адреса: 18000 Ниш, ул.Светозара Марковића 41. 
Тел.: централа -  018/244881 , 018/244866 , 
018/248439 (секретарица директора) 
018/515630 (саветовалиште) 
Факс: 018/241-140. 

Национална служба запошљавања 
Ниш, Ратка Вукићевића 3. 
Тел.018/501-201, Факс.018/501-241 

Предузеће за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом „Елмонт“ 
Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 72 
Тел.018/4254-970 

Предузеће за професионалну рехабилитацију и 
запопшљавање особа са инвалидитетом особа 
са инвалидитетом  „АТЛАНТИС“ 
Расинска 6, тел.018/4531-471 
директор: Миодраг Стојановић  
e-mail: atlantisprint@hotmail.rs 

Спортски центар „Чаир“ Ниш, 
Ниш, 9.Бригаде 10, 
Тел.018/511-979 
e-mail: office@sccair.rs 

ЈП Туристичка организација Ниша          
18000 Ниш, ул. Вожда Карађорђа  бр.7.                                                      
Тел. 018/018/523-118, 524-877,  
Факс. 018/523-118, 
e-mail: info@visitnis.com 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
Адреса: 18000 Ниш, ул.Радних бригада 15,  
Тел.: 018 222 981, 018 224 539 
Факс:018/233-173 

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ  “ДУШКО 
РАДОВИЋ”  НИШ  
18000 Ниш, ул.Гутенбергова 4а,  
Тел.: 018/ 216-168 

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ – “МАРА”  
Адреса: 18000 Ниш, ул. Сестре Баковић бб.  
Тел.: 018/4516-577 

Црвени Крст Србије  - Ниш 
Тел.018/511-316 
Инфо: info@cknis.org.rs 

mailto:marija.pavkovic@gu.ni.rs
mailto:kler@ni.rs
mailto:atlantisprint@hotmail.rs
mailto:info@visitnis.com
mailto:info@cknis.org.rs


 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ 
Адреса: 18000 Ниш, ул. Булевар др Зорана 
Ђинђића 48. 
Тел. 018/224-984, 224-964  
e-mail: kcnis@eunet.rs 
internet strana: www.kcnis.co.rs 

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 
Адреса: 18000 Ниш, Војводе Танкосића 15,  
Тел.: 018/503-503 и 241-047 
e-mail: info@domzdravljanis.co.rs 
internet strana: www.domzdravljanis.co.rs 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА 
НИШ  
Адреса: 18000 Ниш, ул.Војислава Илића бб., 
Тел.: 018/232-801 и 224-878; Факс: 018/237-990 
e-mail: medrada@eunet.rs 
internet strana: www.medradanis.rs 

Кол-центар Дома Здравља Ниш 
Ниш, Војводе Танкосића 15, 
Тел.0700 303503 – Заказивање прегледа и 
контроле код лекара, сваког радног дана од  
07-20.00 часова 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ  
Адреса: 18000 Ниш, ул.Војислава Илића бб.,  
Тел.: 018/529-000 (централа); Факс: 018/232-483 
e-mail: hitnanis@ninet.rs 
internet strana: www.hitnanis.org 

ИНСТИТУТ  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  
Адреса: 18000 Ниш, ул. Булевар др Зорана 
Ђинђића 50. 
Тел.018/4234-451 и 4226-384 
internet strana: www.izjz-nis.org.rs 

ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ – 
НИШ  
Адреса: 18000 Ниш, ул. Булевар др Зорана 
Ђинђића 83,  
Тел.: 018/537-607 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА 
НИШ  
Адреса: 18000 Ниш, ул. Булевар др Зорана 
Ђинђића 52а,  
Тел.: 018/232-852 

Завод за здравствену заштиту радника Ниш 
Диспанзер ЕИ, Центар за здравствену заштиту 
особа са инвалидитетом 
Ниш, Булевар Цара Константина 84-86 
Тел.018/550-920 

Апотекарска установа Ниш  
Адреса: 18000 Ниш, ул. Булевар др Зорана 
Ђинђића 6,  
Тел.: 018/512-281, 512-296, 512-297 
e-mail: aunis@bankerinter.net 
www.apotekarskaustanovanis.nadlanu.com 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “СТЕВАН СРЕМАЦ” НИШ  
Адреса: 18000 Ниш, ул. Боривоја Гојковића 9,  
Тел: 018/511-403, 511-405; Факс: 018/250-188, 
511-410 
e-mail: n.vasic09@yahoo.com 
Internet strana: www.nbss.rs 

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА “НИКОЛА 
ТЕСЛА”  
Адреса: 18000 Ниш, ул. Кеј Мике Палигорића 2а 
Тел: +381 18 523 421  
Информативно - позајмно одељење: 
Тел: 018 / 523-421Internet strana:: 
www.ubnt.ni.ac.rs 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
Адреса: 18000 Ниш, ул. Синђелићев трг бб,  
Тел: 018/527-371, 527-375; Факс: 018/245-441 
e-mail: npnis@narodnopozoristenis.rs 
Internet strana: www.narodnopozoristenis.rs 

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА 
Адреса: 18000 Ниш, ул. Булевар др Зорана 
Ђинђића 7,  
Тел: 018/253-962, 526-912, 526-913 
e-mail: pozlutaka@medianis.net 
Internet strana: www.nispuppets.org.rs 

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР  
Адреса: 18000 Ниш, ул Генерала Милојка 
Лешјанина 16,  
Тел: / Факс: 018/246-620 
e-mail: nisimfork@bankerinter.net 

НАРОДНИ МУЗЕЈ 
Адреса: 18000 Ниш, ул. Генерала Милојка 
Лешјанина 14,  
Тел: 018/513-430;  
Факс: 018/246-622 

ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 
НИШ  
Адреса: 18000 Ниш, ул Кеј Кола српских сестара 
1/ИИ,  
Тел: 512-640, 513-701; Факс:018/512-642 
e-mail: gslunis@gmail.com 
Internet strana: www.gslunis.org 

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  
Адреса: 18000 Ниш, ул Станоја Бунушевца бб,  
Тел: / Факс:595-740, 595-741 
e-mail: nkcnis@sezampro.rs 
Internet strana: www.nkc.org.rs 
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ  
Адреса: 18000 Ниш, ул Тврђава бб,  
Тел: 515-608, 515-609 
e-mail: arhivnis@nadlanu.com  Internet strana: 
www.arhivnis.co.rs 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА  
Адреса: 18000 Ниш, ул Добричка бр. 2. Тел: 
018/523-414 

ЈКП „Паркинг сервис“             
Ниш, ул. Орловића Павла 24   
Тел. 018/517-333, 517-555, 
e-mail: info@ nisparking.rs  
internet strana: www. nisparking.rs  

ЈКП „Медиана“  
18000 Ниш, ул. Мраморска бр.10.   
Тел. 018/4533-927, 018/4530-413, 
Факс. 018/4533-927. 
e-mail: nitop@nitoplana.co.rsinternet strana: 
www.nitoplana.co.rs 

ЈКП за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“      
18000 Ниш, ул. Ваздухопловаца бр.24.           
Тел. 018/4580-023,                                                                      
Факс. 018/4583-003, 
e-mail: office@nis-airport.com 

ЈКП „Обједињена наплата“   
18000 Ниш, ул. Тврђава б.б.   
Тел. 018/511-830, 511-831, 531-832, 
e-mail: info@jkponnis.rs 
 
internet strana: www.jkponnis.rs 

ЈКП Дирекција за јавни градски превоз                                
18000 Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.8 
Тел. 018/505-655,  
Факс. 018/520-041 
e-mail: info@ jgpnis.rs , www.jgpnis.rs 

ЈКП „Градска топлана“   
18000 Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3.  
Тел. 018/4533-927, 018/4530-413, 
Факс. 018/4533-927. 
e-mail: nitop@nitoplana.co.rs   internet strana: 
www.nitoplana.co.rs 

Дирекција за изградњу Града Ниша                  
18000 Ниш, ул. 7. јули  бр.6.                                                   
Тел. 018/520-790,  
Факс. 018/520-540, 
e-mail: direkcija@direkcija.co.rs internet strana: 
www.direkcija.co.rs 

ЈКП Градске стамбена агенција                                            
Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина 41а        
Тел. 018/252-472, 252-467,  
Факс. 018/252-160, 
e-mail: info@gsanis.co.rs internet strana: 
www.gsanis.co.rs 

ЈП Завод за урбанизам                                     
Ниш, ул. 7.јули  бр.6                                                                  
Тел. 018/243-095, 243-363, 355-462, 241-386,  
Факс. 018/241-673, 
e-mail: info@zurbnis.rs  

ЈКП за стамбене услуге „Нишстан“          
Ниш, ул. Бранка Крсмановића  бр.1.                                                      
Тел. 018/4234-358, 528-250, 4234-379,  
Факс. 018/4232-441, 
e-mail: dir@nisstan.co.rs,  www.nissstan.co.rs 

Нишвил 
директор Иван Благојевић 
марктениг продуцент Предраг Ћирић 
Ниш, Цара Душана 19 
тел.018/533-022 
e-mail: nisville@nisville.com  

Студентски културни центар 
директор, Драгана Петковић 
тел.018/523-364 
 

Човекољубље, Добротворна фондација српске 
православне цркве, Раићева 2 
Тел.018/512-144 
e-mail: nis@covekoljublje.com  

Одбор за људска права Ниш 
Ниш, Обреновићева бб 
ТПЦ „Калча“ II Л.-Б-42 
председник: Драган Ђорђевић 
e-mail: officenis@chris-network.org 

Црвени Крст Србије – Ниш хуманитарна 
организација 
Руководилац програмских послова, општих и 
правних послова Тел.018/511-316 
e-mail:info@cknis.org.rs 

УДРУЖЕЊЕ САМОХРАНИХ МАЈКИ Ниш,  
Тел.018/4535-808 
e-mail: ajsi@sbb.rs 

Удружење Ромкиња “Освит“ 
Винаверова 46, 
Тел.018/515-318 

Покрет трећег доба Ниша 
Трг Павла Стојковића 10 
Тел.018/250-490 
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e-mail: аnаosvit@gmail.com  e-mail: p3dnis@gmail.com  
Друштво за развој деце и младих – отворени 
клуб, Трг Учитељ Тасе 2, 
Тел.018/523-422 
e-mail: oкnis@medianis.net  

Другачије  заједно 
Тел.060/5022-602 
e-mail: drugacijizajedno@yahoo.com  

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 
насиља Ниш 
Тел.018/521-210 
e-mail: sigurnakucanis@gmail.com  

Предузеће за израду и продају ортопедских 
помагала 
Књажевачка 16,  
Доња Врежина, Ниш 
тeл. 018/ 571- 667 моб. 064/ 22 93 487  
mail: ortopom@mts.rs  / www.ortopom.com  

Диспанзер ЕИ 
Булевар Цара Константина 84-86 
Др Слађана Мајкић 
Тел.018/550-920 

Град Ниш 
Секретаријат за дечију и социјалну заштиту - 
Одсек за инвалидску заштиту и сарадњу са 
друштвено хуманитарним организацијама и 
удружењима, тел. 018/504571 
18000 Ниш, Пријездина 1., III спрат, број 59. 

Регионални Центар за професионални развој 
запослених у образовању Ниш 
директор Данијела Марковић 
Париске комуне бб 
Тел.018/202-300 

Удружење „Животна Снага“ Ниш 
председник, Данијел Смрекар 
моб.063/860-6519 
e-mail: zivotna.snaga@yahoo.com  
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	СВЕЧАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РАД СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (03.12.2018.)
	У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
	Обавезни елементи приступачности
	Члан 5
	Обавезни елементи приступачности су:
	1) Елементи приступачности за савладавање висинских разлика;
	2) Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење;
	3) Елементи приступачности јавног саобраћаја.
	Обавезни елементи приступачности примењују се одабиром најповољнијег решења у односу на намену, ако није другачије предвиђено међународним стандардима који уређују област јавног саобраћаја (IATA, UIC и сл.).
	1.Елементи приступачности за савладавање висинских разлика
	Прилази до објекта
	Члан 6
	Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање уздигнут у односу на терен.
	Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се:
	1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 цм;
	2) спољним степеницама, рампама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 76 цм.
	Рампе за пешаке
	Члан 7
	Савладавање висинских разлика до 76 цм између две пешачке површине и на прилазу до објекта врши се применом рампи тако да:
	1) нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба од 5% може износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6 м);
	2) највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 м;
	3) рампе дуже од 6 м, а највише до 9 м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150 цм;
	4) најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 цм, а уколико је двокрака чиста ширина рампе износи мин 150 цм, са подестом од мин. 150 цм;
	5) рампе су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 цм, ширине 5 - 10 цм и опремљене са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 цм, односно 90 цм;
	6) рукохвати треба да буду непрекидни и да се протежу са обе стране рампе најмање 30 цм испред почетка и иза завршетка рампе;
	7) рукохват треба да буде добро причвршћен за зид (носач), а завршеци рукохвата да буду окренути према зиду, односно према носачу;
	8) боја шипке треба да буде у контрасту са бојом позадине;
	9) рукохвати су пречника 4 цм, обликовани на начин да се могу обухватити дланом;
	10) рукохвати су постављени на две висине, од 70 цм и од 90 цм, продужени у односу на наступну раван рампе за 30 цм, са заобљеним завршетком;
	11) на огради рампе која се налази у спољном простору, рукохват је изведен од материјала који није осетљив на термичке промене;
	12) ограду са испуном од стакла потребно је уочљиво обележити;
	13) површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање;
	14) површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом;
	15) за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима из тачке 1) овог члана применити двокраке рампе са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене оградом, рукохватима или зидовима;
	16) подести на двокраким рампама морају бити минимум 150 цм са 170 цм како би се обезбедио простор за окретање инвалидских колица;
	17) изузетно, уколико постоје услови, рампа може савладавати и висинске разлике веће од 76 цм - Слика 4. Рампе.
	Степенице и степеништа
	Члан 8
	Приступачност степеница и степеништа пројектује се и изводи тако да:
	1) најмања ширина степенишног крака буде 120 цм;
	2) најмања ширина газишта буде 33 цм, а највећа дозвољена висина степеника буде 15 цм;
	3) чела степеника у односу на површину газишта буду благо закошена, без избочина и затворена;
	4) површина чела и руб степеника у контрасту је у односу на газиште;
	5) између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;
	6) приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта испуњавају услове предвиђене за рампе из члана 7. овог правилника;
	7) површина пода на удаљености од најмање 50 цм од почетка силазног крака степеништа има различиту тактилну и визуелну обраду у односу на обраду подеста;
	8) степеник у дну степенишног крака буде увучен у односу на површину којом се крећу пешаци испред споменутог крака;
	9) рукохвати су изведени у складу са чланом 7. став 1. тач. 5 - 11) овог правилника - Слика 5.Степенице и степеништа.
	Лифт
	Члан 9
	Савладавање етажних висинских разлика у стамбеним зградама где постоји могућност за пројектовање једноставно прилагодљивих станова и објектима за јавно коришћење, врши се путем лифтова, тако да:
	1) прилаз лифту на нивоу улаза у зграду има слободан простор димензија најмање 150 x 200 цм, при чему је подна површина на удаљености од најмање 50 цм од врата лифта различите тактилне и визуелне обраде у односу на околну подну површину;
	2) унутрашње димензије кабине лифта износе најмање 110 x 140 цм;
	3) врата кабине лифта, која су смичућа или се отварају према спољној страни, имају ширину чистог отвора најмање 80 цм и обојена су контрастном бојом у односу на боју околног зида;
	4) преклопно седиште у кабини поставља се на висини од 50 цм, а лифт је опремљен са три стране рукохватом на висини од 90 цм;
	5) команде (дугмад) постављају се на висини од 90 цм до 120 цм од пода, а унутар кабине на удаљености 40 цм од угла кабине. Све команде су изведене са рељефним ознакама и контрастним бојама у односу на подлогу, с тим што је команда нивоа улаза у згра...
	6) лифт има звучну и визуелну сигнализацију за означавање спрата на који лифт стиже;
	7) подешено довољно трајање отварања врата у пуној ширини и могућност контроле отварања врата помоћу одговарајућег уређаја, ако је предвиђено аутоматско отварање и затварање врата;
	8) под кабине лифта треба да буде отпоран на клизање као и да осветљење кабине омогућава задовољавајућу видљивост без рефлексије.
	Када се савладавање висинске разлике решава уз употребу више лифтова, тада најмање један лифт мора испунити услове из става 1.овог члана и означава се знаком приступачности - Слика 6. Лифт.
	Члан 10
	За савладавање висинских разлика у стамбеним зградама и објектима за јавно коришћење, ако није могућа примена степеница и степеништа или рампи, примењују се подизне платформе.
	За савладавање висинских разлика у стамбеним објектима између спратова могу се изузетно примењивати посебни лифтови у облику седишта или платформе, који се крећу по шинама преко кракова степеништа тзв. "ескалифтови".
	Вертикално подизне платформе
	Члан 11
	Савладавање висинских разлика, у случају када не постоји могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем врши се подизним платформама. Подизна платформа предвиђа се као плато величине најмање 110 цм до 140 цм са погонским механиз...
	Косо подизна склопива платформа
	Члан 12
	Косо подизна склопива платформа користи се као елемент приступачности за потребе савладавања висинске разлике веће од 120 цм у унутрашњем или спољашњем простору, искључиво у стамбеним јединицама. Косо подизна склопива платформа поставља се на бочне з...
	2. Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење
	Кретање у зградама
	Члан 13
	Улазни простор у грађевину је улаз до којег се долази директно с јавне пешачке површине или уз помоћ елемената приступачности за савладавање висинских разлика.
	Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да:
	1) испред улазних врата буде раван пешачки плато димензија најмање 150 x 150 цм;
	2) светла ширина улазних врата најмање 90 до 210 цм, а код јавних објеката најмање 183 цм; најмања дубина ветробранског простора, ако се овакав простор предвиђа за случај да се спољна и унутрашња врата отварају у истом смеру износи 240 цм, а за случа...
	3) ветробрански простор се продужава према унутрашњем делу зграде за најмање 90 цм од равни унутрашњих врата;
	4) омогућава се аутоматско отварање врата помоћу "контакт" тепиха постављеног с обе стране врата у дужини од по 152 цм, ако је предвиђен такав начин отварања врата;
	5) под ветробрана је у нивоу улазног хола, односно степенишног простора зграда, а уколико се висинске разлике подова не могу избећи, оне се савладавају помоћу равног подеста у нивоу пода ветробрана који је дугачак најмање 150 цм и рампе, односно степ...
	6) све стаклене преграде су од неломљивог стакла и обезбеђене физичком запреком на висини од 90 цм и означене на висини од 140 до 160 цм;
	7) улаз у зграду буде наткривен увлачењем у објекат или помоћу надстрешнице, и довољно уочљив.
	Ако зграда има више спољних улаза, услове из става 2.овог члана мора испуњавати најмање један улаз, који се означава знаком приступачности особама са инвалидитетом у простору.
	Члан 14
	За несметано кретање у простору пројектују се пешачки прилази и ходници који имају ширину од најмање 180 цм (изузетно 195 цм) за двосмерно кретање, а најмање 90 цм за једносмерно кретање у пролазима на краћим растојањима.
	Ако објекат има више ходника или пролаза до исте тачке, услове из става 1. овог члана мора испуњавати најмање један од њих, који се означава ознаком приступачности.
	Члан 15
	Савладавање етажних висинских разлика врши се унутрашњим степеницама и степеништима, рампама и лифтовима у складу са чл. 7 - 12. овог правилника.
	Унутрашње степенице и степеништа испуњавају услове из члана 8.овог правилника.
	За савладавање етажних висинских разлика користе се првенствено двокраке и вишекраке степенице, исте дубине и висине кроз све етаже у згради.
	Члан 16
	За повезивање две равне комуникацијске површине са висинском разликом до 76 цм, поред степеница могу се пројектовати рампе које испуњавају услове из чл. 6, 7.и 8. овог правилника.
	Члан 17
	Ширина врата за несметан пролаз инвалидских колица је најмање 80 цм. Врата ширине 90 цм предвиђају се ако постоји потреба окретања корисника инвалидских колица у довратнику, ако су врата близу прага, или су улазна врата на јавним зградама, односно ак...
	Слободна маневарска површина на прилазу вратима има ширину од најмање 150 цм, а у случају уских простора, предвиђају се смичућа врата.
	У стамбеним зградама и објектима за јавно коришћење могу се предвидети аутоматска врата и клизајућа аутоматска врата.
	Квака и кључаоница су на висини од приближно 80 цм од пода.
	Ивица врата на страни на којој се налази квака удаљена је најмање 50 цм од угла просторије, односно од избочине на зиду или друге препреке постављене усправно на раван врата, а уколико су врата аутоматска треба да буду опремљена вертикалном кваком ко...
	Врата су визуелно лако уочљива и обележена на начин предвиђен у члану 13. овог правилника.
	Члан 18
	Приликом уграђивања фиксних елемената намештаја обезбеђују се коридори за кретање ширине најмање 90 цм.
	Подови у стамбеним и другим просторијама не могу имати висинске разлике нити друге препреке (прагове), а ако их имају оне не могу бити више од 2 цм и морају бити заобљених ивица.
	Коришћење појединих просторија у зградама
	Члан 19
	Ходници, предсобља и друге помоћне просторије су ширине најмање 150 цм и дужине 200 цм без опреме (једноставно прилагодљиви стан).
	Сви пролази између соба су без прагова односно других висинских разлика.
	Спаваће, дневне собе и простор за обедовање и рад у дневној соби у становима су најмање површине од 9 м2, а дужина краће странице је најмање 240 цм.
	Собе, учионице и радни простор, подразумевају слободан простор за окретање инвалидских колица у просторији:
	1) најмање површине круга пречника од 150 цм;
	2) простор за кретање око намештаја ширине најмање 120 цм;
	3) радни сто конзолно изведен тако да је горња плоча на висини од највише 85 цм, с дубином приступа од најмање 50 цм;
	4) улазна врата учионице и радног простора ширине светлог отвора најмање 80 цм, собе најмање 80 цм.
	Слободан простор око кухињске опреме у становима које користе особе у инвалидним колицима, треба да дозвољава маневрисање колицима, што се обезбеђује на следећи начин:
	1) слободна радна плоча дужине је најмање 90 цм;
	2) радна, грејна плоча и судопер конзолно су изведене с дубином приступа од најмање 50 цм, горњом плочом на висини од највише 85 цм;
	3) висећи елементи постављени су доњим рубом на висину од 120 цм од површине пода;
	4) доњи елементи на извлачење, слободни употребни простор за кориштење кухињских елемената и окретање инвалидских колица имају површину круга пречника од најмање 150 цм;
	5) улазна врата ширине светлог отвора најмање 80 цм.
	При пројектовању санитарних просторија у објектима за јавно коришћење и становима намењеним особа са инвалидитетом обезбеђује се потребан простор за несметан приступ инвалидским колицима до појединих санитарних уређаја.
	Опрема санитарних просторија треба да буде једноставна и приступачна за коришћење.У санитарним објектима мора бити уграђен алармни уређај. Коришћење појединих просторија у зградама.
	WC
	Члан 20
	WC мора мора бити пројектован тако да омогући испуњење следећих услова:
	1) врата ширине светлог отвора најмање 90 цм, која се отварају према споља;
	2) приступачну кваку на вратима према одредбама члана 21. овога правилника;
	3) уграђен механизам за отварање врата споља у случају позива у помоћ, одговарајуће електричне инсталације;
	4) WC шољу конзолног типа заједно с даском за седење висине од 45 цм до 50 цм. Уз WC шољу предвиђена су два држача за руке дужине 90 цм, постављена на зид у распону висине од 80 цм до 90 цм изнад површине пода;
	5) најмање један држач за руке који мора бити преклопни и то обвезно онај с приступачне стране WC шоље, а други може бити фиксно причвршћен на зид;
	6) удаљеност предње ивице WC шоље од зида од најмање 65 цм;
	7) покретач уређаја за испуштање воде у WC шкољку постављен на висини од 70 цм изнад површине пода, или изведено сензорско испуштање воде у WC шољу;
	8) конзолни умиваоник ширине најмање 50 цм на висини од 80 цм, са сифоном смештеним у или уз зид;
	9) славину - једноручну или уграђено сензорско отварање и затварање воде;
	10) ширину употребног простора испред WC шоље најмање 90 цм;
	11) ширину употребног простора испред умиваоника најмање 90 цм;
	12) слободни простор за окретање инвалидских колица најмање површине круга пречника од 150 цм;
	13) нагнуто заокретно огледало постављено доњим рубом на висину од 100 цм;
	14) вешалицу за одећу на висини од 120 цм;
	15) алармни уређај с прекидачем на притисак или врпцом за повлачење, на висини од 60 цм;
	16) сву другу опрема доступну кориснику инвалидских колица која не смета кретању, учвршћену на зид, изведену контрастно у односу на под и зидове;
	17) на улазним вратима кабине поставља се знак приступачности на висини од 140 цм до 160 цм.
	У случају да је WC у јавној употреби, обавезно је да буде приступачан.
	У јавним тоалетима и тоалетима у објектима за јавно коришћење (хотелима, ресторанима са више од сто места, домовима здравља, школама, факултетима, и др.), у којима је обавезно извођење четири или више кабина, најмање по једна кабина у мушком и женско...
	Тактилна стаза водиља поставља се од улазних врата грађевине до врата јавног WC-а у ширини од најмање 40 цм - Слика 8. WC.
	Купатило
	Члан 21
	Купатило се пројектује тако да има:
	1) каду висине горње ивице највише 50 цм и/или простор за туширање изведен без преграде, величине најмање 90 × 90 цм;
	2) држач за руке уз каду постављен у распону висине од 80 цм до 90 цм од површине пода, односно држач уз простор за туширање постављен на висину од 75 цм;
	3) у простору за туширање водоотпорно преклопно седиште постављено у распону висине од 45 до 50 цм;
	4) сву опрему доступну кориснику инвалидских колица која не смета кретању, учвршћену на зид, изведену контрастно у односу на под и зидове;
	5) опрему прописану за приступачни тоалет - умиваоник, огледало, славину, вешалицу, алармни уређај, WC шољу и уређај за испуштање воде у WC шољу у складу са чланом 20. овог правилника;
	6) ако је купатило предвиђено са WC-ом у истом простору, ширину врата светлог отвора од најмање 80 цм, ширину врата светлог отвора од најмање 90 цм, ако се у купатило улази с јавне комуникације;
	7) туш кабина има:
	(1) димензију најмање 230 x 230 цм;
	(2) врата, ширине светлог отвора најмање 80 цм која се отварају према споља;
	(3) површину простора испод туша најмање 90 x 90 цм, изведену без прагова с нагибом за одвод воде;
	(4) једноручну или славину с уграђеним сензором;
	(5) алармни уређај с прекидачем на притисак или врпцом за повлачење на висини од 60 цм;
	(6) вешалицу за одећу постављену на висини од 90 цм до 120 цм, држач за сапун постављен на висину од 90 цм - Слика 9. Купатило.
	Врата, прозори и ограде на терасама
	Члан 22
	Отвори за врата и прозоре, као и ограде на балконима и терасама у просторијама које се налазе у објектима за јавно коришћење и становима пројектују се тако да:
	1) су светле ширине свих унутрашњих и балконских врата најмање 81 цм, а улазних најмање 91 цм;
	2) нема прагова виших од 2 цм, што исто важи и за балконска врата;
	3) врата, ако су застакљена, буду од неломљивог стакла или заштићена решетком, а ако је стакло ломљиво, онда врата смеју бити застакљена од висине 80 цм од пода па навише;
	4) треба избегавати постављање врата тако да се отварају према ходницима или просторима у којима постоји циркулација људи;
	5) се велике стаклене површине у близини веома прометних простора обележавају на висини од 160 цм;
	6) се прозорски парапет поставља на највише 80 цм од нивоа пода;
	7) се прозори лако отварају и затварају, а кваке на њима се постављају у висини од 90 цм до 120 цм од пода;
	8) ограда на балконима и терасама у становима за особе у инвалидским колицима омогућава поглед у подручју 30 цм од пода па навише, а уколико ограда није транспарентна, висина нетранспарентног дела не сме прелазити 90 цм.
	Уређаји за управљање и регулацију инсталација
	Члан 23
	Уређаји за управљање и регулацију инсталација у згради (склопке, прикључнице и интерфон и др.) пројектују се тако да:
	1) интерфон треба да омогући и аудио и видео комуникацију и поставља се на висини од 90 цм до 120 цм од пода;
	2) прекидач за светло и звонце постављају се на висини од 90 цм од пода;
	3) утичнице за светиљку, телевизор, телефон и друге уређаје постављају се на висини од 40 цм од пода;
	4) утичнице у кухињи изнад радне плоче постављају се на висини од 100 цм од пода;
	5) утичнице изнад кревета постављају се на висини од 80 цм од пода;
	6) потезни аларм и потезни прекидач постављају се да потезач досеже до висине од 60 цм до 70 цм од пода;
	7) сви уређаји постављају се на удаљености од 40 цм од углова собе;
	8) сви водоводни прикључци као и одвод отпадне воде изводе до висине од 100 цм од пода;
	9) ради лакшег уочавања, сви уређаји буду у контрастним бојама према подлози, а информације на њима рељефне за читање додиром;
	10) кваке омогућавају лак прихват и окретање, како би их могле користити и особе са ограниченом снагом у рукама и шакама.
	Члан 24
	У улазима стамбених зграда сандучићи за пријем поште постављају се на висини од 90 цм до 120 цм од пода.
	Посебни услови за поједине објекте и елементе опреме
	Члан 25
	При пројектовању болница, домова здравља, домова за старе, рехабилитационих центара, домова за одмор и сл., поред услова предвиђених овим правилником, потребно је предвидети:
	1) празан простор уз кревет величине најмање 160 x 100 цм;
	2) купатило уз собу;
	3) собу опремљену алармним уређајем;
	4) собу означену знаком приступачности на висини од 140 цм до 160 цм од пода.
	На свакој етажи најмање једна соба мора да испуњава наведене услове.
	Члан 26
	У пословним објектима, висина шалтера и продајних пунктова прилагођава се потребама особа са инвалидитетом и износи 80 цм од пода, а ако у објекту постоји више пунктова или шалтера или других елемената опреме за рад са странкама, обезбеђује се најмањ...
	У објектима за јавно коришћење у којима се кретање пешака усмерава оградом, ширина приступног коридора износи најмање 90 цм.
	Шалтер
	Члан 27
	Приступачан шалтер има горњу раван изведену на висини од највише 85 цм, конзолно обликован, дубине приступа од најмање 50 цм, комуникацијско помагало, као и постављену тактилну црту вођења, ширине најмање 40 цм с ужљебљењима у смеру вођења, постављен...
	Када се у сали налазе три или више шалтера истог типа пословања, један од три шалтера мора испуњавати услове приступачности.
	Када су посебним прописима који уређују заштиту у пословању готовим новцем и вредностима одређени услови за шалтере, приступачни шалтер обвезно осигуравају и испуњавање услова тог прописа - Слика 10.Шалтер.
	Пулт
	Члан 28
	Приступачан пулт је изведен најближе улазу у простор и/или просторију у којој се услуга пружа. Постављен је горњом равни на висину од 80 цм, подгледом на висину од најмање 70 цм. Конзолно је обликован с дубином приступа од најмање 50 цм. Мора имати о...
	Када се у дворани налазе три или више пултова истог типа пословања један од три пултова мора испуњавати услове приступачности.
	Члан 29
	У биоскопима, конгресним салама, стадионима, гледалиштима и сличним објектима, предвиђају се посебна места за смештај инвалидских колица, чије су димензије најмање 90 x 140 цм, с тим да је под изведен без нагиба, од материјала отпорног на клизање. Ов...
	Обавезни број приступачних места у гледалишту одређује се на темељу укупног броја седећих места и то:
	1) од 100 до 300 седећих места, изводе се најмање два приступачна места;
	2) од 301 до 1.000 седећих места, изводи се најмање 2% приступачних места;
	3) од 1.001 и више седећих места, изводи се најмање 1% приступачних места. Биоскоп.
	Члан 30
	У јавним спортским и рекреативним објектима, купалиштима и игралиштима за потребе особа са инвалидитетом предвиђају се посебно означене кабине за пресвлачење.
	Минималне димензије кабина су 160 x 210 цм, са вратима широким најмање 80 цм која се отварају према спољној страни.
	Опремљене су одговарајућим алармним уређајем и уређајем за принудно отварање врата са спољне стране.
	Клупа на преклапање поставља се у распону висине од 45 цм до 50 цм.
	Предвиђа се вешалица за одећу на висини од 140 цм.
	Ивице на поду базена не смеју бити више од 2 цм, од чега се изузима обрада ивице базена за пливање, у дужини од најмање 150 цм са банкином висине 50 цм, а ширине 30 - 40 цм.
	Грађевине у којима су предвиђене кабине за пресвлачење, обвезно је извести најмање 10% приступачних кабина, рачунајући од укупног броја кабина, али не мање од једне.
	Кабине за пресвлачење.
	Јавне телефонске говорнице, други уређаји и опрема
	Члан 31
	Јавне телефонске говорнице морају испунити следеће услове:
	1) под кабине, односно простора у непосредној близини телефонског апарата је на висини највише 2 цм у односу на приступни пешачки плато чије су димензије 150 x 150 цм, а ако је висинска разлика до 8 цм у односу на приступни пешачки плато потребно је ...
	2) ако је телефонски апарат смештен у кабини, димензије кабине су 90 x 110 цм, а врата кабине се отварају према спољној страни и имају ширину најмање 80 цм;
	3) телефонски апарат је постављен на висини од 100 цм до 120 цм;
	4) у непосредној близини апарата, односно у кабини је постављено преклопно седиште на висини од 50 цм;
	Текстофон, факс, банкомат постављени су доњом ивицом на висину од 70 цм од површине пода.
	Други уређаји и опрема за ПТТ саобраћај пројектују се на висини од 100 цм до 120 цм од пода. Уређаји се постављају на начин да осигуравају приступачност.
	Када се уређаји из овога члана налазе унутар грађевине, приступачнима за слепе и слабовидне особе сматрају се, ако је од улазних врата грађевине до уређаја постављена тактилна црта вођења - Слика 11. Јавна говорница, банкомат.
	3. Елементи приступачности јавног саобраћаја
	Тротоари и пешачке стазе
	Члан 32
	Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12).
	Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.
	Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су осветљена, означена и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања.
	Клупе треба да имају седишта на висини од 45 цм и рукохвате на висини од 70 цм изнад нивоа шетне стазе у 50% од укупног броја клупа. Поред клупа се обезбеђује простор површине 110 цм са 140 цм за смештај помагала за кретање.
	Члан 33
	Ради несметаног кретања ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 180 цм, а изузетно 120 цм, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 цм.
	Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. Профили решетки, поклопаца и шахтова треба да буду безбедни за кретање учесника у саобраћају.
	На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.
	Члан 34
	У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.
	Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 цм у односу на површину по којој се пешак креће.
	Пешачки прелази и пешачка острва
	Члан 35
	Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.
	Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару.
	Пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима потребно је опремити светлосном сигнализацијом са најавом и звучном сигнализацијом.
	Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и у ширини пешачког прелаза.
	За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима ...
	Површина пролаза кроз пешачко острво изводи се са тактилним пољем безбедности /упозорења, на целој површини пролаза кроз острво.
	Закошени део пешачке стазе на месту прелаза на коловоз једнак је ширини пешачког прелаза.
	Површина закошеног дела пешачке стазе на месту прелаза на коловоз изведена је са тактилним пољем безбедности/упозорења - Слика 12. Пешачки прелази и пешачка острва.
	Места за паркирање
	Члан 36
	Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката, означавају се знаком приступачности.
	Места за паркирање треба да испуне следеће услове:
	1) најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 370 цм x 480 цм;
	2) место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590 x 500 цм с међупростором ширине 150 цм;
	3) Уколико паркиралиште није изведено у истом нивоу са оближњом пешачком стазом тада ће се излаз са паркиралишта обезбедити спуштеном пешачком стазом максималног нагиба од 8,3% и минималне ширине најмање 140 цм колико износи слободан простор за манев...
	4) Приступачно паркинг место мора увек да се пројектује у хоризонталном положају, а никада на уздужном нагибу. Дозвољен је само одливни попречни нагиб од максимално 2%.
	5) Приступачно паркинг место треба да има директну пешачку везу између пројектованог слободног простора за маневар и најближе пешачке стазе, без изласка на коловоз, а у складу са препорукама датим за пешачке стазе.
	6) Потребно је обезбедити приступачан пешачки приступ аутоматима или шалтеру за продају паркинг карата, а у складу са препорукама за шалтере и уређаје у објектима.
	Поред услова из става 2. овог члана предвиђа се:
	1) за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање, а најмање једно место за паркирање;
	2) на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање;
	3) на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;
	4) на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге здравствене и социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање два места за паркирање.
	5) свако паркиралиште које је обележено мора имати најмање једно приступачно место за паркирање - Слика 13. Места за паркирање.
	Стајалишта јавног превоза
	Члан 37
	На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 300 цм, а прилазне пешачке стазе треба да буду изведене у истом нивоу, без денивалација, према препорукама за пешачке стазе у складу са чланом 32. овог правилника.
	Уколико плато стајалишта јавног превоза није у истом нивоу са пешачком стазом, приступ платформи обезбедиће се спуштањем стазе или платформе максималног нагиба од 10%, или помоћу рампе максималног нагиба 5%, минималне ширине од 120 цм.
	Зона уласка у возило јавног превоза испред предњих врата возила визуелно се обележава контрастом и изводи се тактилним пољем безбедности минималне површине 90 x 90 цм које је повезано са системом тактилне линије вођења.
	Унутар објеката за јавни транспорт (друмски, авио, железнички и други транспорт) уколико није другачије предвиђено, примењују се међународни стандарди који уређују ову област (IATA, UIC, ICAO и др).
	Раскрсница
	Члан 38
	На раскрсници пешачки прелаз мора имати приступачни семафор са звучном сигнализацијом и тактилно поље безбедности/упозорења у ширини спуштеног дела пешачког прелаза.
	Системи за оријентацију
	Члан 39
	Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче (у даљем тексту: знакови) су видљиви, читљиви и препознатљиви.
	Знакови у смислу става 1.овог члана су:
	1) знакови за оријентацију (скице, планови, макете и др.);
	2) путокази;
	3) функционални знакови, којима се дају обавештења о намени појединих простора (паркиралишта, гараже, лифтови, санитарне просторије и др.).
	Знакови треба да буду универзалне форме, распоређени на такав начин да заједно служе оријентисању корисника и да представљају повезани ланац информација.
	Знакови на зидовима се постављају на висини од 140 цм до 160 цм изнад нивоа пода или тла, а ако то није могуће, мора се обезбедити да текст одговара растојању погодном за читање.
	Знакови су добро учвршћени, а ради отклањања рефлексије, могу бити рељефни - избочени и правилно постављени у односу на извор светлости.
	Када год је могуће важне јавне информације треба истовремено да буду дате на различите начине, односно визуелно-звучно-тактилно.
	Висина слова на знаковима не сме бити мања од 1,5 цм за унутрашњу употребу, односно 10 цм за спољашњу употребу.
	Препознавање врата, степеница, рампи лифтова и пролаза, опрема за противпожарну заштиту, опреме за спасавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних боја одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова.
	Ради побољшања пријема звука у јавним просторијама постављају се асистивни слушни системи.
	Тактилна поља безбедности треба да се постављају испред свих опасних зона (на пример: наилазак на степенице, наилазак на опасне фиксне препреке и слично) укључујући и употребу на пешачким прелазима и пешачким острвима.
	Тактилно поље безбедности/упозорења може се у изузетним случајевима извести и као трака минималне ширине 40 цм која се поставља искључиво уздужно, уз руб пешачке стазе или руб стајалишта јавног превоза, а као мера безбедности пешака и њиховог спречав...
	Хоризонтална тактилна сигнализација при промени правца поставља се по правилу под правим углом или под неким другим углом, с тим да се свака промена правца кретања мора означити и извести са тактилним пољем за усмеравање.
	Препоручује се да тактилне ознаке буду у контрастној боји, у односу на боју остатка пешачке стазе.
	За оријентисање могу служити и ограде, одводнице воде, ивично зеленило, уличне светиљке и/или контрастне линије водиље, које се пројектују и изводе уздужно уз рубове пешачких стаза и које интуитивно воде кориснике у одређеном правцу.
	Знакови у смислу овог члана поседују и информације на Брајевом писму, које се постављају испод информације која има истоветно значење..
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