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УВОДНА РЕЧУВОДНА РЕЧ

Поштоване колегинице и колеге народни посланици,Поштоване колегинице и колеге народни посланици,

Први приручник Народне скупштине Републике Србије, односно Радне групе за права детета, Први приручник Народне скупштине Републике Србије, односно Радне групе за права детета, 
посвећен је искљученој, маргинализованој деци — деци са инвалидитетом. Иако је наш задатак у посвећен је искљученој, маргинализованој деци — деци са инвалидитетом. Иако је наш задатак у 
Скупштини да штитимо и унапређујемо положај сваког дечака и сваке девојчице у Србији, пажњу Скупштини да штитимо и унапређујемо положај сваког дечака и сваке девојчице у Србији, пажњу 
смо посебно усмерили на децу код које постоји ризик да неће моћи да развију све своје потенцијале. смо посебно усмерили на децу код које постоји ризик да неће моћи да развију све своје потенцијале. 
Деца са инвалидитетом су посебно угрожена. Њима често нису доступне квалитетне услуге и Деца са инвалидитетом су посебно угрожена. Њима често нису доступне квалитетне услуге и 
развојне могућности, изложена су предрасудама и дискриминацији, а то доводи до ограничења у развојне могућности, изложена су предрасудама и дискриминацији, а то доводи до ограничења у 
остваривању њихових елементарних права.остваривању њихових елементарних права.

Република Србија је међу првима ратификовала Дванаести протокол уз Европску конвенцију о Република Србија је међу првима ратификовала Дванаести протокол уз Европску конвенцију о 
људским правима и основним слободама који забрањује дискриминацију. Ратификоване су и све људским правима и основним слободама који забрањује дискриминацију. Ратификоване су и све 
међународне конвенције донете под окриљем УН које се у основи баве дискриминацијом или садрже међународне конвенције донете под окриљем УН које се у основи баве дискриминацијом или садрже 
одредбе о забрани дискриминације као што је, на пример, Међународна конвенција о правима одредбе о забрани дискриминације као што је, на пример, Међународна конвенција о правима 
особа са инвалидитетом. Положај одраслих особа и деце са инвалидитетом уведен је у главне токове особа са инвалидитетом. Положај одраслих особа и деце са инвалидитетом уведен је у главне токове 
друштва, у опште политике и прописе који садрже одредбе усмерене на гарантовање и афирмацију друштва, у опште политике и прописе који садрже одредбе усмерене на гарантовање и афирмацију 
људских права, једнакост те пуну укљученост ових особа у друштво. Посебно је значајно усвајање два људских права, једнакост те пуну укљученост ових особа у друштво. Посебно је значајно усвајање два 
системска закона, Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском системска закона, Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском 
образовању и васпитању, јер су оба прожета принципима једнаких шанси, забране дискриминације образовању и васпитању, јер су оба прожета принципима једнаких шанси, забране дискриминације 
и најбољег интереса детета. Други пример је Закон о социјалној заштити, који је Народна скупштина и најбољег интереса детета. Други пример је Закон о социјалној заштити, који је Народна скупштина 
усвојила крајем марта 2011. године. Овај закон ограничава смештај деце у институције и њиме се усвојила крајем марта 2011. године. Овај закон ограничава смештај деце у институције и њиме се 
уводе и стандардизују услуге за подршку угроженим породицама и њиховој деци. Критеријуми за уводе и стандардизују услуге за подршку угроженим породицама и њиховој деци. Критеријуми за 
финансирање услуга се мењају, а контролни механизми омогућавају да улагање новца „прати најбољи финансирање услуга се мењају, а контролни механизми омогућавају да улагање новца „прати најбољи 
интерес детета”, а не повећање броја кревета у институцији. Забрањује се смештај детета млађег од интерес детета”, а не повећање броја кревета у институцији. Забрањује се смештај детета млађег од 
3 године у институцију (осим у изузетним околностима, када смештај може да траје најдуже два 3 године у институцију (осим у изузетним околностима, када смештај може да траје најдуже два 
месеца, док се не пронађе најбоље дугорочно решење у породичном окружењу). Закон стимулише месеца, док се не пронађе најбоље дугорочно решење у породичном окружењу). Закон стимулише 
повезивање јавног сектора са невладиним и приватним сектором да би се повећао обим и квалитет повезивање јавног сектора са невладиним и приватним сектором да би се повећао обим и квалитет 
услуга у локалној заједници. Овим законима је предвиђено да се издвајају додатна средстава за услуга у локалној заједници. Овим законима је предвиђено да се издвајају додатна средстава за 
породице са децом која имају озбиљне тешкоће у развоју.породице са децом која имају озбиљне тешкоће у развоју.



Предстоји нам да надгледамо спровођење нових важних закона. У том смислу ће овај Предстоји нам да надгледамо спровођење нових важних закона. У том смислу ће овај 
приручник бити од велике помоћи посланицима. Он садржи детаљну анализу одредби ових приручник бити од велике помоћи посланицима. Он садржи детаљну анализу одредби ових 
и многих других прописа релевантних за децу са инвалидитетом, као и исцрпну анализу и многих других прописа релевантних за децу са инвалидитетом, као и исцрпну анализу 
међународних стандарда и инструмената Уједињених нација, Европске уније и Савета Европе из међународних стандарда и инструмената Уједињених нација, Европске уније и Савета Европе из 
ове области. Важан део приручника чине препоруке Народној скупштини, нама посланицима, ове области. Важан део приручника чине препоруке Народној скупштини, нама посланицима, 
како да конкретним мерама у различитим областима свога деловања допринесемо да како да конкретним мерама у различитим областима свога деловања допринесемо да 
се прописи заиста спроводе у дело и да их прате буџетска издвајања. Једини начин да се се прописи заиста спроводе у дело и да их прате буџетска издвајања. Једини начин да се 
обезбеди пуно уживање права деци са инвалидитетом јесте да се права гарантована домаћим обезбеди пуно уживање права деци са инвалидитетом јесте да се права гарантована домаћим 
законима ефикасно спроводе доследним, координисаним и континуираним акцијама свих законима ефикасно спроводе доследним, координисаним и континуираним акцијама свих 
надлежних институција. надлежних институција. 

Приручник смо приредили да бисмо се ми, народни посланици, информисали о проблемима Приручник смо приредили да бисмо се ми, народни посланици, информисали о проблемима 
са којима се суочавају деца са инвалидитетом, да бисмо се упознали са међународним са којима се суочавају деца са инвалидитетом, да бисмо се упознали са међународним 
стандардима које морамо поштовати и унети у наш унутрашњи правни систем, али и да би нас стандардима које морамо поштовати и унети у наш унутрашњи правни систем, али и да би нас 
опомињао како се у раду стално морамо бавити овом темом. опомињао како се у раду стално морамо бавити овом темом. 

У име Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије желела бих да У име Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије желела бих да 
захвалим ауторима текста приручника, доц. др Ивани Крстић и др Дамјану Татићу. Захвалност захвалим ауторима текста приручника, доц. др Ивани Крстић и др Дамјану Татићу. Захвалност 
такође дугујемо тиму Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, који нам је дао пуну подршку и стручну такође дугујемо тиму Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, који нам је дао пуну подршку и стручну 
помоћ, а посебно Италијанској кооперацији за развој Владе Републике Италије, која нам је помоћ, а посебно Италијанској кооперацији за развој Владе Републике Италије, која нам је 
пружила финансијску помоћ.пружила финансијску помоћ.

Уверена сам да ће овај приручник бити користан водич у парламентарном раду на остваривању Уверена сам да ће овај приручник бити користан водич у парламентарном раду на остваривању 
права деце са инвалидитетом и да ће, наравно, бити од користи деци са инвалидитетом.права деце са инвалидитетом и да ће, наравно, бити од користи деци са инвалидитетом.

У Београду, јуна 2011.У Београду, јуна 2011.
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УВОДУВОД

Преко 600 милиона људи широм света живи с неким обликом инвалидитета, што представља око Преко 600 милиона људи широм света живи с неким обликом инвалидитета, што представља око 
10 процената светске популације, а ову групу чини највећом и најугроженијом мањином на свету.10 процената светске популације, а ову групу чини највећом и најугроженијом мањином на свету.1 
Уколико се овом броју додају и чланови породица особа са инвалидитетом, долази се до броја од Уколико се овом броју додају и чланови породица особа са инвалидитетом, долази се до броја од 
преко 2 милијарде људи који се свакодневно суочавају са проблемима које узрокује инвалидност.преко 2 милијарде људи који се свакодневно суочавају са проблемима које узрокује инвалидност.2 
Број деце са инвалидитетом је веома велики и процењује се да их има око 200 милиона, иако број Број деце са инвалидитетом је веома велики и процењује се да их има око 200 милиона, иако број 
варира у зависности од посебних дефиниција инвалидности.варира у зависности од посебних дефиниција инвалидности.3 

Деца са инвалидитетом и чланови њихових породица свакодневно су изложени различитим Деца са инвалидитетом и чланови њихових породица свакодневно су изложени различитим 
ограничењима у уживању основних људских права и суочавају се са бројним препрекама за остварење ограничењима у уживању основних људских права и суочавају се са бројним препрекама за остварење 
пуне инклузије у друштво. Њихове способности често су запостављене, капацитети потцењени, а пуне инклузије у друштво. Њихове способности често су запостављене, капацитети потцењени, а 
њиховим потребама даје се веома низак степен приоритета. Препреке са којима се ова деца суочавају њиховим потребама даје се веома низак степен приоритета. Препреке са којима се ова деца суочавају 
чешће су последица окружења у којем живе него њихових недостатака. Да би се ситуација поправила, чешће су последица окружења у којем живе него њихових недостатака. Да би се ситуација поправила, 
неопходно је уклонити све препреке које их онемогућавају да у пуној мери учествују у друштву и неопходно је уклонити све препреке које их онемогућавају да у пуној мери учествују у друштву и 
омогућити им остваривање свих људских права и слобода без икакве дискриминације. Те препреке могу омогућити им остваривање свих људских права и слобода без икакве дискриминације. Те препреке могу 
бити и често јесу сиромаштво, неинклузивне школе, неприступачни објекти, лош или неприступачан бити и често јесу сиромаштво, неинклузивне школе, неприступачни објекти, лош или неприступачан 
превоз, друштвена стигматизација, недостатак едукованих и сензибилисаних кадрова и сл. превоз, друштвена стигматизација, недостатак едукованих и сензибилисаних кадрова и сл. 

Да би се ово постигло, поред подизања свести о овом проблему мора постојати и системска и Да би се ово постигло, поред подизања свести о овом проблему мора постојати и системска и 
координисана активност свих институција у друштву. То захтева посебан ангажман законодавне власти, координисана активност свих институција у друштву. То захтева посебан ангажман законодавне власти, 
односно Скупштине и свих посланика, како би се међународни стандарди у овој области боље разумели и односно Скупштине и свих посланика, како би се међународни стандарди у овој области боље разумели и 
ускладили са домаћим прописима и како би се боље пратила примена закона и осталих прописа. Државе ускладили са домаћим прописима и како би се боље пратила примена закона и осталих прописа. Државе 
су дужне да на основу релевантних универзалних и европских стандарда предузму низ активности на су дужне да на основу релевантних универзалних и европских стандарда предузму низ активности на 
домаћем плану како би се ти стандарди достигли. То захтева доношење неопходних прописа, пажљиво домаћем плану како би се ти стандарди достигли. То захтева доношење неопходних прописа, пажљиво 
буџетирање и благовремено планирање неопходних мера којима ће се постићи постављени циљеви. буџетирање и благовремено планирање неопходних мера којима ће се постићи постављени циљеви. 
У области заштите деце са инвалидитетом свакако највећи значај имају две конвенције донете под У области заштите деце са инвалидитетом свакако највећи значај имају две конвенције донете под 
окриљем УН — Конвенција о правима детета и Конвенција о правима особа са инвалидитетом. окриљем УН — Конвенција о правима детета и Конвенција о правима особа са инвалидитетом. 

1 Резолуција Скупштине о инвалидитету, укључујући превенцију, менаџмент и рехабилитацију, Светска здравствена организација,Резолуција Скупштине о инвалидитету, укључујући превенцију, менаџмент и рехабилитацију, Светска здравствена организација,
А 58/17, 2005.А 58/17, 2005.

2 Од искључености до једнакости — Остваривање права особа са инвалидитетомОд искључености до једнакости — Остваривање права особа са инвалидитетом, Приручник за посланике, УН, 2008. , Приручник за посланике, УН, 2008. 
3 UN Secretary Generals Report on Violence against Children, Thematic Group on Violence against Disabled Children, Findings and  UN Secretary Generals Report on Violence against Children, Thematic Group on Violence against Disabled Children, Findings and 

Recommendations, UNICEF, јул 2005, стр. 4.Recommendations, UNICEF, јул 2005, стр. 4.



1010    OСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Најважније активности које се очекују од држава у овој области су:Најважније активности које се очекују од држава у овој области су:

 да ускладе законодавство са релевантним међународним стандардима, нарочито о области да ускладе законодавство са релевантним међународним стандардима, нарочито о области 
инклузије деце са инвалидитетом;инклузије деце са инвалидитетом;

 да пруже доступне и делотворне правне лекове у случају кршења права деце са да пруже доступне и делотворне правне лекове у случају кршења права деце са 
инвалидитетом;инвалидитетом;

 да развију национални план акције који садржи све релевантне одредбе међународних да развију национални план акције који садржи све релевантне одредбе међународних 
инструмената из ове области;инструмената из ове области;

 да створе мултисекторски комитет који ће чинити чланови из свих релевантних министарстава да створе мултисекторски комитет који ће чинити чланови из свих релевантних министарстава 
и организација особа са инвалидитетом, а који ће бити овлашћен да иницира предлоге и и организација особа са инвалидитетом, а који ће бити овлашћен да иницира предлоге и 
политике и надгледа напредак у овој области;политике и надгледа напредак у овој области;

 да развију независне надзорне механизме као што су омбудсман, повереник или комесар да развију независне надзорне механизме као што су омбудсман, повереник или комесар 
за децу те да обезбеде да деца и чланови њихових породица имају сазнања и приступ за децу те да обезбеде да деца и чланови њихових породица имају сазнања и приступ 
овим механизмима;овим механизмима;

 да обезбеде неопходну материјалну помоћ деци са инвалидитетом и члановима њихових да обезбеде неопходну материјалну помоћ деци са инвалидитетом и члановима њихових 
породица, слободан приступ основном и средњем образовању, обуку наставника и других породица, слободан приступ основном и средњем образовању, обуку наставника и других 
службеника, као и социјалну заштиту;службеника, као и социјалну заштиту;

 да успоставе програме за деинституционализацију деце са инвалидитетом која ће бити да успоставе програме за деинституционализацију деце са инвалидитетом која ће бити 
смештена у биолошке или хранитељске породице, што треба да прати професионална и смештена у биолошке или хранитељске породице, што треба да прати професионална и 
финансијска помоћ;финансијска помоћ;

 да развију стандарде и надзиру безбедност и права деце која остају у институцијама;да развију стандарде и надзиру безбедност и права деце која остају у институцијама;

 да покрећу едукативне кампање и кампање за подизање нивоа јавне свести како би се да покрећу едукативне кампање и кампање за подизање нивоа јавне свести како би се 
спречавала дискриминација и указивало на спречавала дискриминација и указивало на de factode facto дискриминацију деце са инвалидитетом; дискриминацију деце са инвалидитетом;

 да имплементирају систем адекватних служби и подршке деци са инвалидитетом ида имплементирају систем адекватних служби и подршке деци са инвалидитетом и

 да обезбеде консултације са организацијама специјализованим за права особа са да обезбеде консултације са организацијама специјализованим за права особа са 
инвалидитетом када се доносе планови и релевантне политике, што се мора и финансијски инвалидитетом када се доносе планови и релевантне политике, што се мора и финансијски 
подржати на одговарајући начин. подржати на одговарајући начин. 
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Велики број набројаних активности мора потећи од Скупштине и уживати подршку посланика Велики број набројаних активности мора потећи од Скупштине и уживати подршку посланика 
који имају задатак да изнесу неопходну реформу. Скупштина је једна од најважнијих, ако не и који имају задатак да изнесу неопходну реформу. Скупштина је једна од најважнијих, ако не и 
најважнија институција у процесу демократске консолидације, а грађани и посланици су партнери најважнија институција у процесу демократске консолидације, а грађани и посланици су партнери 
у истом послу и морају се бавити актуелним темама и побољшањем положаја маргинализованих у истом послу и морају се бавити актуелним темама и побољшањем положаја маргинализованих 
група. У такву групу неоспорно спадају деца са инвалидитетом. Зато је важно да посланици буду група. У такву групу неоспорно спадају деца са инвалидитетом. Зато је важно да посланици буду 
добро информисани о њиховом положају, да знају у којим се областима крше права ове деце, да добро информисани о њиховом положају, да знају у којим се областима крше права ове деце, да 
познају међународне стандарде у области заштите деце и деце са инвалидитетом те да испитују познају међународне стандарде у области заштите деце и деце са инвалидитетом те да испитују 
до које су мере домаћи прописи усклађени с тим стандардима како би предузимали одређене до које су мере домаћи прописи усклађени с тим стандардима како би предузимали одређене 
иницијативе за измене и допуне постојећих прописа или доношење потпуно нових прописа. иницијативе за измене и допуне постојећих прописа или доношење потпуно нових прописа. 
Једини начин да се деци са инвалидитетом омогући пуно уживање права и слобода јесте да се Једини начин да се деци са инвалидитетом омогући пуно уживање права и слобода јесте да се 
остваривање тих права, гарантованих међународним нормама, обезбеди домаћим законима остваривање тих права, гарантованих међународним нормама, обезбеди домаћим законима 
који ће се ефикасно спроводити доследним, координисаним и континуираним акцијама свих који ће се ефикасно спроводити доследним, координисаним и континуираним акцијама свих 
надлежних институција, уз опредељивање одговарајућих буџетских средстава неопходних за надлежних институција, уз опредељивање одговарајућих буџетских средстава неопходних за 
спровођење релевантних прописа и стратешких докуменатаспровођење релевантних прописа и стратешких докумената.

Често није лако пратити релевантне међународне стандарде, јер се они не налазе само у Често није лако пратити релевантне међународне стандарде, јер се они не налазе само у 
одговарајућим међународним инструментима, већ и у коментарима разних надзорних тела и одговарајућим међународним инструментима, већ и у коментарима разних надзорних тела и 
у пракси међународних судова. Овај водич првенствено има задатак да расветли међународне у пракси међународних судова. Овај водич првенствено има задатак да расветли међународне 
стандарде у области заштите деце са инвалидитетом, да пружи посланицима неопходна знања стандарде у области заштите деце са инвалидитетом, да пружи посланицима неопходна знања 
и укаже им на посебно проблематичне области у којима њихово деловање има нарочити значај. и укаже им на посебно проблематичне области у којима њихово деловање има нарочити значај. 
Могуће су бројне активности посланика које би значајно допринеле побољшању положаја деце са Могуће су бројне активности посланика које би значајно допринеле побољшању положаја деце са 
инвалидитетом — боља сарадња са грађанима, релевантним организацијама и независним телима, инвалидитетом — боља сарадња са грађанима, релевантним организацијама и независним телима, 
формирање специјализованих радних тела, предлагање закона, амандмана, резолуција, покретање формирање специјализованих радних тела, предлагање закона, амандмана, резолуција, покретање 
посланичких питања, организовање јавних расправа, семинара, округлих столова и сл. посланичких питања, организовање јавних расправа, семинара, округлих столова и сл. 

Свака законодавна власт мора бити спремна да самокритички преиспитује свој рад како би Свака законодавна власт мора бити спремна да самокритички преиспитује свој рад како би 
утврдила у којим је областима радила добро, а у којима није постигла планиране циљеве. Такво утврдила у којим је областима радила добро, а у којима није постигла планиране циљеве. Такво 
преиспитивање значи и идентификовање области у којима Скупштина није прикладно одговорила преиспитивање значи и идентификовање области у којима Скупштина није прикладно одговорила 
на изазове времена. Несумњиво је да у области заштите деце са инвалидитетом Скупштина, и поред на изазове времена. Несумњиво је да у области заштите деце са инвалидитетом Скупштина, и поред 
досадашњих напора, увек може да учини и више и боље. Њена активност неће утицати само на досадашњих напора, увек може да учини и више и боље. Њена активност неће утицати само на 
побољшање положаја деце са сметњама у развоју и чланова њихових породица, него ће условити побољшање положаја деце са сметњама у развоју и чланова њихових породица, него ће условити 
и пораст важности и утицаја ове институције као најважније законодавне власти у земљи. Како би и пораст важности и утицаја ове институције као најважније законодавне власти у земљи. Како би 
се то постигло, неопходно је да Скупштина у рад укључи одређени број особа са инвалидитетом, да се то постигло, неопходно је да Скупштина у рад укључи одређени број особа са инвалидитетом, да 
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истражи нове начине сарадње са експертима и представницима цивилног друштва, да модернизује истражи нове начине сарадње са експертима и представницима цивилног друштва, да модернизује 
законодавни поступак, да ефикасније контролише извршну власт те да у рад укључи децу и оне који законодавни поступак, да ефикасније контролише извршну власт те да у рад укључи децу и оне који 
заступају њихове интересе. О свим овим аспектима биће речи у даљем тексту. заступају њихове интересе. О свим овим аспектима биће речи у даљем тексту. 

Међутим, пре него што се анализирају релевантни међународни стандарди у области заштите деце Међутим, пре него што се анализирају релевантни међународни стандарди у области заштите деце 
са инвалидитетом, неопходно је објаснити да постоје два приступа инвалидности — са инвалидитетом, неопходно је објаснити да постоје два приступа инвалидности — медицински медицински 
модел и социјални моделмодел и социјални модел.

Приступи инвалидности мењали су се током историје. Теоријски модели се нарочито динамично Приступи инвалидности мењали су се током историје. Теоријски модели се нарочито динамично 
развијају последњих деценија 20. века и ти модели послужили су као основа за различите практичне развијају последњих деценија 20. века и ти модели послужили су као основа за различите практичне 
приступе дефинисању политике и мера за унапређење положаја особа са инвалидитетом, као и за приступе дефинисању политике и мера за унапређење положаја особа са инвалидитетом, као и за 
дефинисање правне регулативе у овој области.дефинисање правне регулативе у овој области.

Медицински модел Медицински модел 

Медицински модел у приступу инвалидности настао је први и доминирао је током већег дела 20. Медицински модел у приступу инвалидности настао је први и доминирао је током већег дела 20. 
века, а тек у последњој деценији долази до критичког преиспитивања овог модела и стварања новог века, а тек у последњој деценији долази до критичког преиспитивања овог модела и стварања новог 
приступа.приступа.

Експерти, пре свих медицинске струке, баве се тиме како да особу са инвалидитетом рехабилитују, Експерти, пре свих медицинске струке, баве се тиме како да особу са инвалидитетом рехабилитују, 
оспособе за функционисање по мерилима „здравих”, како да је уклопе у тзв. „нормалне” животне оспособе за функционисање по мерилима „здравих”, како да је уклопе у тзв. „нормалне” животне 
оквире. Пошто се у неким случајевима здравствено стање не може нормализовати, намеће се питање оквире. Пошто се у неким случајевима здравствено стање не може нормализовати, намеће се питање 

Медицински моделМедицински модел посматра инвалидност као индивидуални проблем појединца/ посматра инвалидност као индивидуални проблем појединца/
појединке и искључиво као последицу прележане болести, претрпљене повреде појединке и искључиво као последицу прележане болести, претрпљене повреде 
или трауме.или трауме.
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шта се даље може учинити за ове особе. Одговор медицинског модела био је недвосмислен — шта се даље може учинити за ове особе. Одговор медицинског модела био је недвосмислен — те те 
особе треба што више приближити редовном стању како би се уклопиле у калупе онога што друштво особе треба што више приближити редовном стању како би се уклопиле у калупе онога што друштво 
сматра „нормалним”сматра „нормалним”. Уколико је то немогуће, онда се за ове особе организују посебне установе где . Уколико је то немогуће, онда се за ове особе организују посебне установе где 
се о њима, на трагу каритативног модела, брину обучени стручњаци, углавном медицинске струке. се о њима, на трагу каритативног модела, брину обучени стручњаци, углавном медицинске струке. 

Социјални модел Социјални модел 

Социјални модел у приступу инвалидности јавља се седамдесетих и осамдесетих година 20. века, Социјални модел у приступу инвалидности јавља се седамдесетих и осамдесетих година 20. века, 
као реакција на дотада преовлађујући медицински модел. Овај модел прихватиле су организације као реакција на дотада преовлађујући медицински модел. Овај модел прихватиле су организације 
особа са инвалидитетом и борци за људска права. Он је послужио као теоријска основа за захтеве особа са инвалидитетом и борци за људска права. Он је послужио као теоријска основа за захтеве 
у погледу равноправности, пуне социјалне укључености и учешћа особа са инвалидитетом у свим у погледу равноправности, пуне социјалне укључености и учешћа особа са инвалидитетом у свим 
областима друштвеног живота. Најзначајнији међународноправни документи посвећени положају областима друштвеног живота. Најзначајнији међународноправни документи посвећени положају 
особа са инвалидитетом усвојени под окриљем Уједињених нацијаособа са инвалидитетом усвојени под окриљем Уједињених нација4 и регионалних организација и регионалних организација5 
почивају пре свега на овом моделу. И прописи и стратешки документи које је Србија усвојила у почивају пре свега на овом моделу. И прописи и стратешки документи које је Србија усвојила у 
последњих неколико годинапоследњих неколико година6 заснивају се на социјалном моделу. заснивају се на социјалном моделу.

Заиста, иако болест, повреда или траума доводе до онеспособљености особе са инвалидитетом Заиста, иако болест, повреда или траума доводе до онеспособљености особе са инвалидитетом 
и поремећаја њеног здравственог стања, она се суочава са и поремећаја њеног здравственог стања, она се суочава са социјалном искљученошћу, социјалном искљученошћу, 
маргинализацијом, гетоизацијом и обесправљеношћумаргинализацијом, гетоизацијом и обесправљеношћу тек када наиђе на околне, информационо- тек када наиђе на околне, информационо-
комуникацијске и психосоцијалне препреке, предрасуде и стигматизацију. Инвалидност престаје да комуникацијске и психосоцијалне препреке, предрасуде и стигматизацију. Инвалидност престаје да 
буде лична одлика и постаје социолошки феномен. Проблем није у појединцу који наводно „није буде лична одлика и постаје социолошки феномен. Проблем није у појединцу који наводно „није 
прилагођен друштву и околини”, већ у друштву које не ствара једнаке могућности за равноправно прилагођен друштву и околини”, већ у друштву које не ствара једнаке могућности за равноправно 
учешће свих својих чланова. Не треба појединац да се прилагођава друштву, већ друштво мора да се учешће свих својих чланова. Не треба појединац да се прилагођава друштву, већ друштво мора да се 
мења и ствара услове за једнако и потпуно учешће свих својих чланова, без обзира на то колики је мења и ствара услове за једнако и потпуно учешће свих својих чланова, без обзира на то колики је 
степен адаптације потребан и колико је времена потребно за изједначавање могућности. степен адаптације потребан и колико је времена потребно за изједначавање могућности. 

4 Стандардна правила за изједначавање могућности особа са инвалидитетом, Конвенција о правима особа са инвалидитетом. Стандардна правила за изједначавање могућности особа са инвалидитетом, Конвенција о правима особа са инвалидитетом.
5 Акциони план за особе са инвалидитетом Савета Европе, ревидирана Европска социјална повеља, Амстердамски уговор ЕУ, Директива  Акциони план за особе са инвалидитетом Савета Европе, ревидирана Европска социјална повеља, Амстердамски уговор ЕУ, Директива 

ЕУ о једнаком поступању у области запошљавања, Интерамеричка конвенција о уклањању свих облика дискриминације особа са ЕУ о једнаком поступању у области запошљавања, Интерамеричка конвенција о уклањању свих облика дискриминације особа са 
инвалидитетом Организације америчких држава.инвалидитетом Организације америчких држава.

6 Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом,  Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 33/06, Закон о професионалној , бр. 33/06, Закон о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 36/09, Стратегија унапређивања положаја особа са , бр. 36/09, Стратегија унапређивања положаја особа са 
инвалидитетом у Србији 2007–2015. године, инвалидитетом у Србији 2007–2015. године, Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 55/05, 71/05., бр. 55/05, 71/05.
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Социјални модел у приступу инвалидности представља модел који инвалидност Социјални модел у приступу инвалидности представља модел који инвалидност 
посматра као посматра као друштвени проблем, а не као проблем појединаца са инвалидитетом. друштвени проблем, а не као проблем појединаца са инвалидитетом. 
Реч је о проблему који није проузрокован индивидуалним болестима, траумама и Реч је о проблему који није проузрокован индивидуалним болестима, траумама и 
повредама, већ неспремношћу друштва да се прилагођава потребама свих својих повредама, већ неспремношћу друштва да се прилагођава потребама свих својих 
чланова, као и да континуирано и систематски ствара услове за пуно и равноправно чланова, као и да континуирано и систематски ствара услове за пуно и равноправно 
учешће особа са инвалидитетом у свим сферама друштвеног живота.учешће особа са инвалидитетом у свим сферама друштвеног живота.7 

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Републике Србије из 2006. године Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Републике Србије из 2006. године 
представља први правни документ код нас који даје дефиницију појма „особа са инвалидитетом”. представља први правни документ код нас који даје дефиницију појма „особа са инвалидитетом”. 
За потребе закона даје се шира дефиниција особа са инвалидитетом како би се што већи За потребе закона даје се шира дефиниција особа са инвалидитетом како би се што већи 
број људи заштитио од дискриминације: број људи заштитио од дискриминације: „Особе са инвалидитетом су особе са урођеном или „Особе са инвалидитетом су особе са урођеном или 
стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које 
услед друштвених или других препрека немају могућности или имају ограничене могућности 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 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”остварују поменуте активности уз употребу техничких помагала или служби подршке” (чл. 3, ст. 1).(чл. 3, ст. 1).
Ова дефиниција ставља тежиште на чињеницу да су управо друштвене препреке оно што особе Ова дефиниција ставља тежиште на чињеницу да су управо друштвене препреке оно што особе 
са инвалидитетом доводи у ситуацију неравноправности и да је инвалидност социјални, а не са инвалидитетом доводи у ситуацију неравноправности и да је инвалидност социјални, а не 
пуки медицински феномен.пуки медицински феномен.8 Ова законска дефиниција се несумњиво заснива на  Ова законска дефиниција се несумњиво заснива на социјалном социјалном 
моделу у приступу инвалидности, моделу у приступу инвалидности, што није био случај са ранијим прописима.што није био случај са ранијим прописима.

Поред два приступа у разумевању инвалидности, при чему последњих година доминира Поред два приступа у разумевању инвалидности, при чему последњих година доминира 
социјални модел, уочава се и велика разноврсност термина којима се означавају деца са социјални модел, уочава се и велика разноврсност термина којима се означавају деца са 
инвалидитетом: инвалидитетом: „инвалидна деца”„инвалидна деца”, „хендикепирана деца” „хендикепирана деца”, „деца са посебним потребама” „деца са посебним потребама”, 
„деца ометена у развоју”„деца ометена у развоју”, „деца са сметњама у развоју” „деца са сметњама у развоју”. Питање терминологије је много . Питање терминологије је много 
важније него што то на први поглед изгледа, јер говори о уважавању особе и њених карактеристика. важније него што то на први поглед изгледа, јер говори о уважавању особе и њених карактеристика. 

7 Д. Татић,  Д. Татић, Заштита људских права особа са инвалидитетомЗаштита људских права особа са инвалидитетом, Београд, 2008., Београд, 2008.
8 Д. Татић,  Д. Татић, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, 2006, Београд, стр. 12–13.2006, Београд, стр. 12–13.
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Разлика у приступу између медицинског и социјалног модела може се најбоље илустровати на Разлика у приступу између медицинског и социјалног модела може се најбоље илустровати на 
следећи начин:следећи начин:
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Од свих наведених термина, најприхватљивији је израз „деца са инвалидитетом”, јер одражава Од свих наведених термина, најприхватљивији је израз „деца са инвалидитетом”, јер одражава 
социјални модел у приступу инвалидности, приврженост концепту заштите и промовисања социјални модел у приступу инвалидности, приврженост концепту заштите и промовисања 
њихових људских права и представља највернији превод термина „children with disabilities” који њихових људских права и представља највернији превод термина „children with disabilities” који 
се користи у међународним документима. Овај термин на прво место ставља дете, а тек потом се користи у међународним документима. Овај термин на прво место ставља дете, а тек потом 
инвалидитет који је само једна карактеристика тог детета. Термин је прихваћен и у цивилном инвалидитет који је само једна карактеристика тог детета. Термин је прихваћен и у цивилном 
сектору, а посебно су га прихватиле организације особа са инвалидитетом и организације које сектору, а посебно су га прихватиле организације особа са инвалидитетом и организације које 
заступају особе са инвалидитетом. Иако је важно да терминологија не буде дискриминаторска и заступају особе са инвалидитетом. Иако је важно да терминологија не буде дискриминаторска и 
да у први план истакне дете и његову личност, још је важније створити услове да ова деца активно да у први план истакне дете и његову личност, још је важније створити услове да ова деца активно 
учествују у животу и раду друштва у складу са својим потребама и могућностима, а управо томе учествују у животу и раду друштва у складу са својим потребама и могућностима, а управо томе 
је посвећен овај приручник.је посвећен овај приручник.

Приручник је подељен на два дела. Први део бави се релевантним међународним стандардима Приручник је подељен на два дела. Први део бави се релевантним међународним стандардима 
у области заштите деце са инвалидитетом и у њему се обрађују три теме: стандарди заштите на у области заштите деце са инвалидитетом и у њему се обрађују три теме: стандарди заштите на 
универзалном плану, односно у оквиру организације Уједињених нација, стандарди заштите у универзалном плану, односно у оквиру организације Уједињених нација, стандарди заштите у 
оквиру Савета Европе и стандарди заштите у Европској унији. Други део приручника бави се улогом оквиру Савета Европе и стандарди заштите у Европској унији. Други део приручника бави се улогом 
Скупштине и њеним активностима на унапређењу положаја деце са инвалидитетом у Србији у Скупштине и њеним активностима на унапређењу положаја деце са инвалидитетом у Србији у 
оквиру три њене функције — законодавне, надзорне и представничке.оквиру три њене функције — законодавне, надзорне и представничке.
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МЕЂУНАРОДНИМЕЂУНАРОДНИ
СТАНДАРДИ У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИ У ОБЛАСТИ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВАОСТВАРИВАЊА ПРАВА
ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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Поглавље I

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ: СТАНДАРДИ ЗАШТИТЕ 

УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

„Људска права представљају огледало унутрашњег напретка одређеног друштва и питање на коме „Људска права представљају огледало унутрашњег напретка одређеног друштва и питање на коме 
испит зрелости полажу постојећи друштвено-економски системи”, нагласио је у другој половини прошлог испит зрелости полажу постојећи друштвено-економски системи”, нагласио је у другој половини прошлог 
века велики индијски државник Џ. Нехру.века велики индијски државник Џ. Нехру.9 Она представљају основ људског постојања и коегзистенције,  Она представљају основ људског постојања и коегзистенције, 
приметио је својевремено генерални секретар Уједињених нација Кофи Анан, апострофирајући приметио је својевремено генерални секретар Уједињених нација Кофи Анан, апострофирајући 
универзалност, недељивост, узајамну повезаност и међузависност људских правауниверзалност, недељивост, узајамну повезаност и међузависност људских права.1010 

9 С. Аврамов, М. Крећа,  С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно правоМеђународно јавно право, 1990, Београд, стр. 243., 1990, Београд, стр. 243.
1010 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part), Universal Instruments, 2002, New York, Geneva, стр. xiii. Human Rights: A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part), Universal Instruments, 2002, New York, Geneva, стр. xiii.

Из недељивости и универзалности људских права може се извести закључак Из недељивости и универзалности људских права може се извести закључак 
да она припадају свим припадницима људског рода, па самим тим и особама са да она припадају свим припадницима људског рода, па самим тим и особама са 
инвалидитетом, а нарочито деци са инвалидитетом! инвалидитетом, а нарочито деци са инвалидитетом! 

Део први
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Друштво не може бити истински демократско друштва уколико су делови становништва Друштво не може бити истински демократско друштва уколико су делови становништва 
обесправљени и суочавају се са континуираном дискриминацијом и маргинализацијом. обесправљени и суочавају се са континуираном дискриминацијом и маргинализацијом. Зато је Зато је 
неопходно да држава прихвати и спроводи конвенције које су донете на међународном плану и да неопходно да држава прихвати и спроводи конвенције које су донете на међународном плану и да 
реформише правни систем уз поштовање људских права која се гарантују овим конвенцијама.реформише правни систем уз поштовање људских права која се гарантују овим конвенцијама. 

Први међународни инструменти заштите људских права донети су у оквиру Уједињених нација.Први међународни инструменти заштите људских права донети су у оквиру Уједињених нација.
У области заштите универзалних права деце, а посебно деце и особа са инвалидитетом, два најважнија У области заштите универзалних права деце, а посебно деце и особа са инвалидитетом, два најважнија 
документа донета под окриљем Уједињених нација јесу Конвенција о правима детета и Конвенција документа донета под окриљем Уједињених нација јесу Конвенција о правима детета и Конвенција 
о правима особа са инвалидитетом. У наставку се сумирају права која се гарантују овим двема о правима особа са инвалидитетом. У наставку се сумирају права која се гарантују овим двема 
конвенцијама, а односе се на децу са инвалидитетом. У наставку се, такође, описују систем за праћење конвенцијама, а односе се на децу са инвалидитетом. У наставку се, такође, описују систем за праћење 
спровођења конвенција у државама уговорницама, релевантна пракса у односу на права деце са спровођења конвенција у државама уговорницама, релевантна пракса у односу на права деце са 
инвалидитетом, као и основни извори „меког” права који се тичу деце и особа са инвалидитетом.инвалидитетом, као и основни извори „меког” права који се тичу деце и особа са инвалидитетом.

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТАКОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТА

Конвенција о правима детета је најзначајнији међународни уговор који се бави заштитом права Конвенција о правима детета је најзначајнији међународни уговор који се бави заштитом права 
детета. Она је значајна и као један од првих међународних аката усвојених под окриљем УН, који детета. Она је значајна и као један од првих међународних аката усвојених под окриљем УН, који 
изричито говори о инвалидности, деци са инвалидитетом и о њиховим правима.изричито говори о инвалидности, деци са инвалидитетом и о њиховим правима.1111 Ову Конвенцију су  Ову Конвенцију су 
ратификовале све чланице УН осим Сомалије и САД. СФРЈ је ратификовала Конвенцију 1990. године, ратификовале све чланице УН осим Сомалије и САД. СФРЈ је ратификовала Конвенцију 1990. године, 
а државна заједница Србија и Црна Гора приступила јој је 12. марта 2003. године, па је ова конвенција а државна заједница Србија и Црна Гора приступила јој је 12. марта 2003. године, па је ова конвенција 
данас део унутрашњег права Србије. данас део унутрашњег права Србије. 

Конвенција гарантује следећа права која су нарочитоКонвенција гарантује следећа права која су нарочито значајна за децу са инвалидитетом значајна за децу са инвалидитетом:

 Право на живот,Право на живот, које се гарантује од рођења (чл. 6). Правни теоретичари и активисти  које се гарантује од рођења (чл. 6). Правни теоретичари и активисти 
организација особа са инвалидитетом упозоравају да је право на живот особа са инвалидитетом организација особа са инвалидитетом упозоравају да је право на живот особа са инвалидитетом 
угрожено високом стопом смртности деце са инвалидитетом услед напуштања, па чак и угрожено високом стопом смртности деце са инвалидитетом услед напуштања, па чак и 

1111 Анализа одредби Конвенције УН о правима детета урађена је на основу текста овог акта преузетог из зборника В. Василијевић, Права  Анализа одредби Конвенције УН о правима детета урађена је на основу текста овог акта преузетог из зборника В. Василијевић, Права 
човека (зборник докумената), 1991, Београд. човека (зборник докумената), 1991, Београд. 
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физичке ликвидације, док се у неким од најразвијенијих држава особе са инвалидитетом физичке ликвидације, док се у неким од најразвијенијих држава особе са инвалидитетом 
налазе на удару поборника еутаназије.налазе на удару поборника еутаназије.1212

 Детету које је способно да формира сопствено мишљење гарантује се Детету које је способно да формира сопствено мишљење гарантује се слободно изражавање слободно изражавање 
мишљењамишљења о свим питањима која се тичу детета (чл. 12). Ово право је нарочито важно јер су о свим питањима која се тичу детета (чл. 12). Ово право је нарочито важно јер су 
деца са инвалидитетом често жртве друштвених предрасуда да она не могу да формирају деца са инвалидитетом често жртве друштвених предрасуда да она не могу да формирају 
сопствено мишљење. сопствено мишљење. 

 Забрањени су  Забрањени су самовољно или незаконито мешање у приватни и породични живот детета, самовољно или незаконито мешање у приватни и породични живот детета, 
као и незаконити напади на част и углед детета као и незаконити напади на част и углед детета (чл. 16).(чл. 16).

 Деци се омогућава  Деци се омогућава приступ информацијамаприступ информацијама, посебно оним информацијама чији је циљ , посебно оним информацијама чији је циљ 
унапређивање социјалног, духовног и моралног добра, физичког и менталног здрављаунапређивање социјалног, духовног и моралног добра, физичког и менталног здравља детета (чл. 17).детета (чл. 17).

 Право детета са инвалидитетомПраво детета са инвалидитетом на посебну негуна посебну негу (чл. 23, ст. 2).  (чл. 23, ст. 2). 

 Право детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и рехабилитацијеПраво детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и рехабилитације (чл. 24), (чл. 24),
које забрањује ускраћивање права на здравствену заштиту сваком детету. Члан 24, ст. 2. које забрањује ускраћивање права на здравствену заштиту сваком детету. Члан 24, ст. 2. 
детаљно утврђује мере за остваривање здравствене и медицинске заштите деце. Последњих детаљно утврђује мере за остваривање здравствене и медицинске заштите деце. Последњих 
година води се интензивна расправа о томе како спречити да се деца са инвалидитетом, година води се интензивна расправа о томе како спречити да се деца са инвалидитетом, 
мимо своје воље, користе као заморци при тражењу нових медицинских третмана. Родитељи мимо своје воље, користе као заморци при тражењу нових медицинских третмана. Родитељи 
ове деце ће често из најбољих намера бити спремни да подвргну своје дете недовољно ове деце ће често из најбољих намера бити спремни да подвргну своје дете недовољно 
истраженом, рискантном медицинском третману како би га излечили.истраженом, рискантном медицинском третману како би га излечили. 

 Право детета које су надлежни органи збринули ради старања, заштите или лечења физичког Право детета које су надлежни органи збринули ради старања, заштите или лечења физичког 
или менталног здрављаили менталног здравља на периодичне провере лечења и осталих околности значајних за  на периодичне провере лечења и осталих околности значајних за 
збрињавање тог детета (чл. 25).збрињавање тог детета (чл. 25).

 Право сваког детета да користи социјалну заштиту, укључујући социјално осигурањеПраво сваког детета да користи социјалну заштиту, укључујући социјално осигурање (чл. 26).  (чл. 26). 
Ове одредбе имају посебан значај за децу са инвалидитетом која по правилу представљају Ове одредбе имају посебан значај за децу са инвалидитетом која по правилу представљају 
рањиву социјалну категорију.рањиву социјалну категорију.

 Право сваког детета на животни стандард примерен физичком, менталном, духовном, Право сваког детета на животни стандард примерен физичком, менталном, духовном, 
моралном и друштвеном развоју дететаморалном и друштвеном развоју детета (чл. 27). У пракси, деца са инвалидитетом, нарочито  (чл. 27). У пракси, деца са инвалидитетом, нарочито 

1212 G. Quinn, T. Degener with A. Bruce, C. Burke, J. Castellino, P. Kenna, U. Kilkelly and S. Quinlivan,  G. Quinn, T. Degener with A. Bruce, C. Burke, J. Castellino, P. Kenna, U. Kilkelly and S. Quinlivan, Human Rights and Disability — The current use Human Rights and Disability — The current use 
and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disabilityand future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability, 2002, New York and Geneva, стр. 55., 2002, New York and Geneva, стр. 55.
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у економски недовољно развијеним земљама и земљама у транзицији, често не уживају у економски недовољно развијеним земљама и земљама у транзицији, често не уживају 
одговарајући животни стандард.одговарајући животни стандард.

 Право деце на образовање Право деце на образовање (чл. 28). У пракси, деца са инвалидитетом често имају проблема (чл. 28). У пракси, деца са инвалидитетом често имају проблема 
приликом остваривања права на образовање.приликом остваривања права на образовање.

 Право деце на одмор, слободно време, игру, рекреацију, на слободно учешће у културном Право деце на одмор, слободно време, игру, рекреацију, на слободно учешће у културном 
животу и уметностиживоту и уметности (чл. 31). У пракси многих земаља деца са инвалидитетом су често  (чл. 31). У пракси многих земаља деца са инвалидитетом су често 
изложена изложена гетоизацијигетоизацији и не успевају да остваре право на учешће у културном животу, што због  и не успевају да остваре право на учешће у културном животу, што због 
предрасуда, што због практичних проблема са неприступачним окружењем, јавним превозом, предрасуда, што због практичних проблема са неприступачним окружењем, јавним превозом, 
информацијама и комуникацијама.информацијама и комуникацијама.

Државе имају обавезу не само да гарантују одређена права, већ и да предузимају различите мере Државе имају обавезу не само да гарантују одређена права, већ и да предузимају различите мере 
ради постизања одговарајућег циља. Тако државе морају:ради постизања одговарајућег циља. Тако државе морају:

 да обезбеде да да обезбеде да деца не буду одвојена од родитеља против њихове вољедеца не буду одвојена од родитеља против њихове воље, осим у случајевима , осим у случајевима 
када надлежни органи утврде да је одвајање у најбољем интересу детета. Неопходно је када надлежни органи утврде да је одвајање у најбољем интересу детета. Неопходно је 
обезбедити да се свако дете са инвалидитетом региструје по рођењу (чл. 9).обезбедити да се свако дете са инвалидитетом региструје по рођењу (чл. 9).

 да уложе све напоре како би се поштовало начело да да уложе све напоре како би се поштовало начело да оба родитеља имају заједничку оба родитеља имају заједничку 
одговорност у подизању детета одговорност у подизању детета (чл. 18).(чл. 18).

 да предузимају одговарајуће мере ради да предузимају одговарајуће мере ради заштите деце од свих облика физичког или менталног заштите деце од свих облика физичког или менталног 
насиља, насиља, повреда, злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или повреда, злоупотребе, занемаривања или немарног односа, малтретирања или 
експлоатације експлоатације (чл. 19). Одредбе о заштити од насиља, занемаривања или немарног односа (чл. 19). Одредбе о заштити од насиља, занемаривања или немарног односа 
посебно су значајне за децу са инвалидитетом, јер она представљају изузетно рањив део посебно су значајне за децу са инвалидитетом, јер она представљају изузетно рањив део 
опште дечије популације. опште дечије популације. 

 да обезбеде да деца са да обезбеде да деца са физичким или интелектуалним инвалидитетомфизичким или интелектуалним инвалидитетом уживају пун и  уживају пун и 
достојан живот у условима којима се обезбеђује њихово достојанство, подстиче самосталност достојан живот у условима којима се обезбеђује њихово достојанство, подстиче самосталност 
и олакшава активно учешће у заједници (чл. 23).и олакшава активно учешће у заједници (чл. 23).

 да подстичу и обезбеђују помоћ детету које за то испуњава услове и онима који су одговорни  да подстичу и обезбеђују помоћ детету које за то испуњава услове и онима који су одговорни 
да се старају о њему (чл. 23, ст. 2). Чл. 23, ст. 3. даље регулише да се старају о њему (чл. 23, ст. 2). Чл. 23, ст. 3. даље регулише помоћпомоћ предвиђену чл. 23, ст.  предвиђену чл. 23, ст. 
2. Конвенције. Помоћ се пружа бесплатно увек када је то могуће, имајући у виду финансијска 2. Конвенције. Помоћ се пружа бесплатно увек када је то могуће, имајући у виду финансијска 
средства родитеља и других лица која се старају о детету са инвалидитетом. Ова помоћ средства родитеља и других лица која се старају о детету са инвалидитетом. Ова помоћ 
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осмишљена је тако да ова деца имају осмишљена је тако да ова деца имају „ефикасан приступ и добијају образовање, обуку, услуге „ефикасан приступ и добијају образовање, обуку, услуге 
здравствене заштите и рехабилитације, припрему за запошљавање и могућност рекреације здравствене заштите и рехабилитације, припрему за запошљавање и могућност рекреације 
на начин који доприноси остваривању што потпуније друштвене интеграције и личног на начин који доприноси остваривању што потпуније друштвене интеграције и личног 
развоја детета, укључујући културни и духовни развој”развоја детета, укључујући културни и духовни развој”. Ове одредбе имају суштински значај . Ове одредбе имају суштински значај 
за осигуравање истинске друштвене интеграције особа са инвалидитетом још од најмлађег за осигуравање истинске друштвене интеграције особа са инвалидитетом још од најмлађег 
узраста. Помоћ која се пружа детету са инвалидитетом не зауставља се на пуком медицинском узраста. Помоћ која се пружа детету са инвалидитетом не зауставља се на пуком медицинском 
збрињавању. Овде је предвиђена и помоћ која ће детету обезбедити ефикасан приступ збрињавању. Овде је предвиђена и помоћ која ће детету обезбедити ефикасан приступ 
образовању, обуци, припреми за запошљавање, без чега нема социјалне интеграције деце са образовању, обуци, припреми за запошљавање, без чега нема социјалне интеграције деце са 
инвалидитетом.инвалидитетом.

 да обезбеде да  да обезбеде да основно и средње образовање буде обавезно и бесплатно за свеосновно и средње образовање буде обавезно и бесплатно за све (чл. 28).  (чл. 28). 
Државе уговорнице дужне су да подстичу развој различитих облика средњошколског Државе уговорнице дужне су да подстичу развој различитих облика средњошколског 
образовања доступних свој деци. Државе уговорнице дужне су и да свима омогуће стицање образовања доступних свој деци. Државе уговорнице дужне су и да свима омогуће стицање 
високог образовања на основу способности. Такође, предвиђено је предузимање мера како би високог образовања на основу способности. Такође, предвиђено је предузимање мера како би 
се смањило осипање деце из школа и подстицало редовно похађање школе.се смањило осипање деце из школа и подстицало редовно похађање школе.

Конвенција о правима детета представља значајан корак у борби за пуну друштвену интеграцију Конвенција о правима детета представља значајан корак у борби за пуну друштвену интеграцију 
особа са инвалидитетом. Посебно су значајне одредбе чл. 2. и 23. Конвенције.особа са инвалидитетом. Посебно су значајне одредбе чл. 2. и 23. Конвенције. Уколико социјална Уколико социјална 
интеграција особа са инвалидитетом започне у најмлађем узрасту, у детињству, шансе за успешну интеграција особа са инвалидитетом започне у најмлађем узрасту, у детињству, шансе за успешну 
интеграцију значајно расту.интеграцију значајно расту. Обезбеђивање права деце са инвалидитетом на интегрисано образовање  Обезбеђивање права деце са инвалидитетом на интегрисано образовање 
представља значајан предуслов за каснију могућност запошљавања особа са инвалидитетом: што представља значајан предуслов за каснију могућност запошљавања особа са инвалидитетом: што 
је образованија, особа са инвалидитетом има више могућности да испољи различите креативне је образованија, особа са инвалидитетом има више могућности да испољи различите креативне 
потенцијале, да ради, да буде потенцијале, да ради, да буде продуктиван члан друштва,продуктиван члан друштва, а не  а не објекат туђе бригеобјекат туђе бриге. Инклузивно . Инклузивно 
образовање деце са инвалидитетом значајно је и због стварања правилног односа особа без образовање деце са инвалидитетом значајно је и због стварања правилног односа особа без 
инвалидитета према особама са инвалидитетом од најмлађег узраста, као облик превентиве против инвалидитета према особама са инвалидитетом од најмлађег узраста, као облик превентиве против 
настајања и укорењивања предрасуда у заједници.настајања и укорењивања предрасуда у заједници.1313 

1313 Ј. Тркуља (ур.), Ј. Тркуља (ур.), Права особа са инвалидитетомПрава особа са инвалидитетом, 2003, Београд: Д. Татић, , 2003, Београд: Д. Татић, Међународни правни акти о правима особа са инвалидитетомМеђународни правни акти о правима особа са инвалидитетом, , 
стр. 198–199.стр. 198–199.
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КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМКОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Конвенција о правима особа са инвалидитетом први је инструмент о људским правима који Конвенција о правима особа са инвалидитетом први је инструмент о људским правима који 
су Уједињене нације усвојиле 13. децембра 2006. године (Конвенција је ступила на снагу 3. маја су Уједињене нације усвојиле 13. децембра 2006. године (Конвенција је ступила на снагу 3. маја 
2008. године).2008. године).1414 Конвенцију је до 15. маја 2011. године ратификовало 100, а потписало 148 страна Конвенцију је до 15. маја 2011. године ратификовало 100, а потписало 148 страна 
уговорница.уговорница.1515 

Република Србија је потписала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом 17. децембра Република Србија је потписала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом 17. децембра 
2007. године, а после усклађивања с прописима наше земље, Народна скупштина је усвојила закон о 2007. године, а после усклађивања с прописима наше земље, Народна скупштина је усвојила закон о 
потврђивању Конвенције 29. маја 2009. године. потврђивању Конвенције 29. маја 2009. године. 

Циљ ове конвенције је да Циљ ове конвенције је да промовише, штити и осигура пуно и једнако уживање свих људских промовише, штити и осигура пуно и једнако уживање свих људских 
права и основних слобода особама са инвалидитетомправа и основних слобода особама са инвалидитетом и да промовише поштовање њиховог  и да промовише поштовање њиховог 
урођеног достојанства (чл. 1). урођеног достојанства (чл. 1). 

Инвалидност је, у преамбули Конвенције, дефинисана као концепт који се развија: Инвалидност је, у преамбули Конвенције, дефинисана као концепт који се развија: инвалидност инвалидност 
проистиче из интеракције лица са оштећењима и баријера у понашању и окружењу којима се проистиче из интеракције лица са оштећењима и баријера у понашању и окружењу којима се 
онемогућава пуно и делотворно учешће особа са инвалидитетом у друштву равноправно са онемогућава пуно и делотворно учешће особа са инвалидитетом у друштву равноправно са 
осталим члановима тог друштва. Члан 1, ст. 2. одређује особе са инвалидитетом као особе које осталим члановима тог друштва. Члан 1, ст. 2. одређује особе са инвалидитетом као особе које 
имају дуготрајна физичка, ментална, интелектуална или сензорна оштећења која у садејству са имају дуготрајна физичка, ментална, интелектуална или сензорна оштећења која у садејству са 
различитим препрекама могу отежати пуно и ефективно учешће ових особа у друштву на основу различитим препрекама могу отежати пуно и ефективно учешће ових особа у друштву на основу 
једнакости са другима. једнакости са другима. 

Суштину Конвенције чине члан 4, који говори о Суштину Конвенције чине члан 4, који говори о општим обавезама општим обавезама држава уговорница,држава уговорница, и члан 5,  и члан 5, 
који се бави који се бави обезбеђењем равноправности обезбеђењем равноправности и недискриминације особа са инвалидитетоми недискриминације особа са инвалидитетом. Државе . Државе 
уговорнице обавезују се да ће осигурати пуно остваривање свих људских права и основних слобода уговорнице обавезују се да ће осигурати пуно остваривање свих људских права и основних слобода 
за за сва лица под сва лица под њиховом јурисдикцијом без икакве дискриминације по основу инвалидности.њиховом јурисдикцијом без икакве дискриминације по основу инвалидности.

1414 У децембру 2001. године Генерална скупштина Уједињених нација консензусом је усвојила резолуцију 56/168, којом је формиран  У децембру 2001. године Генерална скупштина Уједињених нација консензусом је усвојила резолуцију 56/168, којом је формиран ad ad 
hochoc Комитет за разматрање предлога нацрта Свеобухватне и интегралне конвенције о заштити и промовисању права и достојанства  Комитет за разматрање предлога нацрта Свеобухватне и интегралне конвенције о заштити и промовисању права и достојанства 
особа са инвалидитетом. После 8. заседања од 2002. до 2006. године, особа са инвалидитетом. После 8. заседања од 2002. до 2006. године, ad hocad hoc Комитет је 25. августа 2006. године успешно окончао  Комитет је 25. августа 2006. године успешно окончао 
рад усвајањем предлога Конвенције. Пошто је Комисија за редакцију обрадила текст, рад усвајањем предлога Конвенције. Пошто је Комисија за редакцију обрадила текст, ad hocad hoc Комитет је 5. децембра 2006. формално  Комитет је 5. децембра 2006. формално 
усвојио предлог Конвенције и упутио га Генералној скупштини Уједињених нација.усвојио предлог Конвенције и упутио га Генералној скупштини Уједињених нација.

1515 Конвенцију је, поред 99 држава чланица УН, 23. децембра 2010. године ратификовала и Европска унија. Конвенцију је, поред 99 држава чланица УН, 23. децембра 2010. године ратификовала и Европска унија.
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Конвенција утврђује значајно начело и начин рада — у развоју и спровођењу политике и Конвенција утврђује значајно начело и начин рада — у развоју и спровођењу политике и 
законодавства усмерених на примену ове конвенције, као и у другим процесима доношења одлука законодавства усмерених на примену ове конвенције, као и у другим процесима доношења одлука 
о питањима која се непосредно тичу особа са инвалидитетом, о питањима која се непосредно тичу особа са инвалидитетом, државе уговорнице ће обезбедити државе уговорнице ће обезбедити 
консултације са особама са инвалидитетом, укључујући децу са инвалидитетом, и њихово активно консултације са особама са инвалидитетом, укључујући децу са инвалидитетом, и њихово активно 
учешће кроз организације које их представљају и заступају (чл. 4, ст. 3).учешће кроз организације које их представљају и заступају (чл. 4, ст. 3).

Члан 7. Конвенције прописује следеће:Члан 7. Конвенције прописује следеће:

 Државе уговорнице ће предузети све неопходне мере да се деци са инвалидитетом обезбеди  Државе уговорнице ће предузети све неопходне мере да се деци са инвалидитетом обезбеди 
да, равноправно са другом децом, у пуној мери уживају сва људска права и основне слободе.да, равноправно са другом децом, у пуној мери уживају сва људска права и основне слободе.

 У свим акцијама које се тичу деце са инвалидитетом мора се првенствено У свим акцијама које се тичу деце са инвалидитетом мора се првенствено водити рачуна о водити рачуна о 
најбољим интересима детета.најбољим интересима детета.

Основна начела Конвенције, наведена у чл. 3, јесу:Основна начела Конвенције, наведена у чл. 3, јесу:
 поштовање урођеног достојанства, индивидуална аутономија, самосталност  поштовање урођеног достојанства, индивидуална аутономија, самосталност 

особа са инвалидитетом, укључујући њихово право да доносе одлуке о сопственим особа са инвалидитетом, укључујући њихово право да доносе одлуке о сопственим 
животима;животима;

 недискриминација; недискриминација;
 пуно и ефективно учешће и укљученост у све сфере друштвеног живота; пуно и ефективно учешће и укљученост у све сфере друштвеног живота;
 поштовање различитости и прихватање особа са инвалидитетом као дела  поштовање различитости и прихватање особа са инвалидитетом као дела 

разноврсности људског рода;разноврсности људског рода;
 једнаке могућности; једнаке могућности;
 приступачност; приступачност;
 једнакост мушкараца и жена; једнакост мушкараца и жена;
 поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и поштовање права те  поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и поштовање права те 

деце да очувају сопствени идентитет.деце да очувају сопствени идентитет.
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 Државе уговорнице ће обезбедити да деца са инвалидитетом имају право на слободно  Државе уговорнице ће обезбедити да деца са инвалидитетом имају право на слободно 
изражавање свог мишљења о свим питањима која их се тичу, да се њиховом мишљењу да изражавање свог мишљења о свим питањима која их се тичу, да се њиховом мишљењу да 
одговарајућа тежина у складу са њиховим узрастом и зрелошћу, равноправно са другом децом, одговарајућа тежина у складу са њиховим узрастом и зрелошћу, равноправно са другом децом, 
као и да им се пружи помоћ с обзиром на њихову инвалидност и помоћ која је примерена као и да им се пружи помоћ с обзиром на њихову инвалидност и помоћ која је примерена 
њиховом узрасту како би остварила то право.њиховом узрасту како би остварила то право.

Члан 8. Конвенције уређује питање Члан 8. Конвенције уређује питање подизања свестиподизања свести и, између осталог, предвиђа  и, између осталог, предвиђа борбу против борбу против 
стереотипа, предрасуда и штетне праксестереотипа, предрасуда и штетне праксе у односу на особе са инвалидитетом, укључујући оне  у односу на особе са инвалидитетом, укључујући оне 
засноване на животном добу. засноване на животном добу. 

Пошто Пошто приступачностприступачност представља један од суштинских предуслова за пуно и равноправно  представља један од суштинских предуслова за пуно и равноправно 
учешће особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота, Конвенција веома детаљно учешће особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота, Конвенција веома детаљно 
уређује ову материју у члану 9. Државе уговорнице имају обавезу да предузму одговарајуће уређује ову материју у члану 9. Државе уговорнице имају обавезу да предузму одговарајуће 
мере како би особама са инвалидитетом, на основу једнакости са другима, осигурале приступ мере како би особама са инвалидитетом, на основу једнакости са другима, осигурале приступ 
изграђеним објектима, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе изграђеним објектима, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе 
и комуникацијске технологије, као и другим услугама и погодностима намењеним јавности. Ове и комуникацијске технологије, као и другим услугама и погодностима намењеним јавности. Ове 
мере, које ће обухватити идентификацију и уклањање препрека приступачности, примењиваће се мере, које ће обухватити идентификацију и уклањање препрека приступачности, примењиваће се 
између осталог и на:између осталог и на:

Конвенција уређује положај деце са инвалидитетом кроз примену паралелних Конвенција уређује положај деце са инвалидитетом кроз примену паралелних 
колосека. С једне стране, положај деце са инвалидитетом уређен је на уопштен начин колосека. С једне стране, положај деце са инвалидитетом уређен је на уопштен начин 
у члану 7. Конвенције. С друге стране, у одговарајућим члановима о образовању, у члану 7. Конвенције. С друге стране, у одговарајућим члановима о образовању, 
здравственој заштити, заштити од насиља и злоупотреба, поред општих одредби здравственој заштити, заштити од насиља и злоупотреба, поред општих одредби 
које се односе на целокупну популацију особа са инвалидитетом постоје и посебне које се односе на целокупну популацију особа са инвалидитетом постоје и посебне 
мере, посвећене деци са инвалидитетом.мере, посвећене деци са инвалидитетом.
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 зграде, путеве, превоз те друге унутрашње и спољне погоне и постројења, укључујући школе, зграде, путеве, превоз те друге унутрашње и спољне погоне и постројења, укључујући школе, 
стамбене објекте, медицинска здања и радна места;стамбене објекте, медицинска здања и радна места;

 информације, комуникације и друге услуге, укључујући електронске услуге и службе за информације, комуникације и друге услуге, укључујући електронске услуге и службе за 
случај ванредних ситуација.случај ванредних ситуација.

Чланом 16. Конвенције уређује се Чланом 16. Конвенције уређује се елиминисање насиља, злостављања и искоришћавањаелиминисање насиља, злостављања и искоришћавања 
особа са инвалидитетом. Државе уговорнице имају обавезу да предузму све одговарајуће мере особа са инвалидитетом. Државе уговорнице имају обавезу да предузму све одговарајуће мере 
како би се спречили сви облици искоришћавања, насиља и злоупотребе тако што ће обезбедити, како би се спречили сви облици искоришћавања, насиља и злоупотребе тако што ће обезбедити, 
између осталог, одговарајуће облике помоћи и подршке, у складу с полом и старошћу, особама са између осталог, одговарајуће облике помоћи и подршке, у складу с полом и старошћу, особама са 
инвалидитетом и њиховим породицама и старатељима, укључујући пружање информација и обуку о инвалидитетом и њиховим породицама и старатељима, укључујући пружање информација и обуку о 
томе како избећи, препознати и пријавити случајеве искоришћавања, насиља и злоупотребе. Државе томе како избећи, препознати и пријавити случајеве искоришћавања, насиља и злоупотребе. Државе 
уговорнице ће обезбедити да се приликом пружања заштите води рачуна и о старости, тј. узрасту. уговорнице ће обезбедити да се приликом пружања заштите води рачуна и о старости, тј. узрасту. 
Пошто су деца са инвалидитетом често жртве насиља, злостављања или искоришћавања, изузетно је Пошто су деца са инвалидитетом често жртве насиља, злостављања или искоришћавања, изузетно је 
важно што члан 16. води рачуна о старосној димензији овог проблема.важно што члан 16. води рачуна о старосној димензији овог проблема.

Члан 23. Конвенције уређује Члан 23. Конвенције уређује поштовање породице и домапоштовање породице и дома. Државе уговорнице имају обавезу . Државе уговорнице имају обавезу 
да обезбеде да деца са инвалидитетом имају једнака права у погледу породичног живота. Да би да обезбеде да деца са инвалидитетом имају једнака права у погледу породичног живота. Да би 
се ова права остваривала и спречило скривање, напуштање, занемаривање и изопштавање деце се ова права остваривала и спречило скривање, напуштање, занемаривање и изопштавање деце 
са инвалидитетом, државе уговорнице се обавезују да пружају благовремене и свеобухватне са инвалидитетом, државе уговорнице се обавезују да пружају благовремене и свеобухватне 
информације, услуге и подршку деци са инвалидитетом и њиховим породицама (чл. 23, ст. 3). информације, услуге и подршку деци са инвалидитетом и њиховим породицама (чл. 23, ст. 3). Дете Дете 
се ни у ком случају неће раздвајати од родитеља на основу инвалидности било детета било једног се ни у ком случају неће раздвајати од родитеља на основу инвалидности било детета било једног 
или оба родитеља (чл. 23, ст. 4). Државе уговорнице ће, уколико најближа породица није у стању или оба родитеља (чл. 23, ст. 4). Државе уговорнице ће, уколико најближа породица није у стању 
да води бригу о детету са инвалидитетом, уложити све напоре како би се обезбедило алтернативно да води бригу о детету са инвалидитетом, уложити све напоре како би се обезбедило алтернативно 
старање у оквиру шире породице или, уколико то није могуће, у оквиру заједнице у породичном старање у оквиру шире породице или, уколико то није могуће, у оквиру заједнице у породичном 
окружењу (чл. 23, ст. 5).окружењу (чл. 23, ст. 5).

Члан 24, ст. 2. предвиђа да ће у остваривању права на образовање државе уговорнице обезбедити:Члан 24, ст. 2. предвиђа да ће у остваривању права на образовање државе уговорнице обезбедити:

 да особе са инвалидитетом не буду искључене из система општег образовања на основу  да особе са инвалидитетом не буду искључене из система општег образовања на основу 
инвалидности, као и да деца са инвалидитетом не буду искључена из слободног и обавезног инвалидности, као и да деца са инвалидитетом не буду искључена из слободног и обавезног 
основног или средњег образовања на основу инвалидности;основног или средњег образовања на основу инвалидности;

 да особе са инвалидитетом имају приступ инклузивном, квалитетном и слободном основном  да особе са инвалидитетом имају приступ инклузивном, квалитетном и слободном основном 
и средњем образовању, равноправно са другима у заједници у којој живе;и средњем образовању, равноправно са другима у заједници у којој живе;
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 да се омогуће разумна прилагођавања да се омогуће разумна прилагођавања1616 у складу с потребама појединца на кога се то односи; у складу с потребама појединца на кога се то односи;

 да особе са инвалидитетом добију потребну подршку у оквиру система општег образовања  да особе са инвалидитетом добију потребну подршку у оквиру система општег образовања 
ради њиховог ефикаснијег образовања;ради њиховог ефикаснијег образовања;

 да се делотворне мере индивидуализоване подршке обезбеде у средини која максимално  да се делотворне мере индивидуализоване подршке обезбеде у средини која максимално 
погодује академском и друштвеном развоју, у складу с циљем пуног укључивања.погодује академском и друштвеном развоју, у складу с циљем пуног укључивања.

1616 Члан 2. Конвенције дефинише израз „разумна прилагођавања” као неопходне и одговарајуће модификације и прилагођавања које  Члан 2. Конвенције дефинише израз „разумна прилагођавања” као неопходне и одговарајуће модификације и прилагођавања које 
не представљају несразмеран или непримерен терет, а потребне су у конкретним случајевима како би се особама са инвалидитетом не представљају несразмеран или непримерен терет, а потребне су у конкретним случајевима како би се особама са инвалидитетом 
гарантовало уживање права на једнаким основама.гарантовало уживање права на једнаким основама.

Члан 24, ст. 2. предвиђа да ће у остваривању права на образовање државе Члан 24, ст. 2. предвиђа да ће у остваривању права на образовање државе 
уговорнице обезбедити:уговорнице обезбедити:

 да особе са инвалидитетом не буду искључене из система општег образовања  да особе са инвалидитетом не буду искључене из система општег образовања 
на основу инвалидности, као и да деца са инвалидитетом не буду искључена на основу инвалидности, као и да деца са инвалидитетом не буду искључена 
из слободног и обавезног основног или средњег образовања на основу из слободног и обавезног основног или средњег образовања на основу 
инвалидности;инвалидности;

 да особе са инвалидитетом имају приступ инклузивном, квалитетном и да особе са инвалидитетом имају приступ инклузивном, квалитетном и 
слободном основном и средњем образовању, равноправно са другима у слободном основном и средњем образовању, равноправно са другима у 
заједници у којој живе;заједници у којој живе;

 да се омогуће разумна прилагођавања у складу с потребама појединца на кога  да се омогуће разумна прилагођавања у складу с потребама појединца на кога 
се то односи;се то односи;

 да особе са инвалидитетом добију потребну подршку у оквиру система општег  да особе са инвалидитетом добију потребну подршку у оквиру система општег 
образовања ради њиховог ефикаснијег образовања;образовања ради њиховог ефикаснијег образовања;

 да се делотворне мере индивидуализоване подршке обезбеде у средини која  да се делотворне мере индивидуализоване подршке обезбеде у средини која 
максимално погодује академском и друштвеном развоју, у складу с циљем пуног максимално погодује академском и друштвеном развоју, у складу с циљем пуног 
укључивања.укључивања.
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Право на образовањеПраво на образовање особа са инвалидитетом детаљно је уређено чланом  особа са инвалидитетом детаљно је уређено чланом 24. Конвенција 24. Конвенција 
афирмише право особа са инвалидитетом на образовање без дискриминације и на основу једнакости афирмише право особа са инвалидитетом на образовање без дискриминације и на основу једнакости 
са другима, дајући предност инклузивном образовању, али не забрањујући изричито ни специјално са другима, дајући предност инклузивном образовању, али не забрањујући изричито ни специјално 
образовање у изузетним околностима. образовање у изузетним околностима. 

Члан 25. Конвенције уређује питање здравља. Државе уговорнице признају Члан 25. Конвенције уређује питање здравља. Државе уговорнице признају особама са инвалидитетом особама са инвалидитетом 
право на остваривање највишег могућег здравственог право на остваривање највишег могућег здравственог стандардастандарда без дискриминације засноване на  без дискриминације засноване на 
инвалидности. Државе ће, између инвалидности. Државе ће, између осталог, обезбедити оне здравствене услуге које су конкретно потребне осталог, обезбедити оне здравствене услуге које су конкретно потребне 
особама особама са инвалидитетом због њихове инвалидности, укључујући рано откривање и интервенцију, по са инвалидитетом због њихове инвалидности, укључујући рано откривање и интервенцију, по 
потреби, као и услуге које су намењене томе да се на најмањупотреби, као и услуге које су намењене томе да се на најмању меру сведе и спречи даља инвалидност,  меру сведе и спречи даља инвалидност, 
што се односи и на децу. што се односи и на децу. 

Чланом 30. Конвенције детаљно су уређене мере за осигуравање Чланом 30. Конвенције детаљно су уређене мере за осигуравање учешћа особа са инвалидитетом учешћа особа са инвалидитетом 
у културном и спортском животу заједнице, рекреацији и слободним активностимау културном и спортском животу заједнице, рекреацији и слободним активностима. Државе . Државе 
уговорнице ће, између осталог, предузети одговарајуће мере како би обезбедиле да деца са уговорнице ће, између осталог, предузети одговарајуће мере како би обезбедиле да деца са 
инвалидитетом имају равноправан приступ са осталом децом учешћу у игри, рекреацији и инвалидитетом имају равноправан приступ са осталом децом учешћу у игри, рекреацији и 
активностима у слободно време, као и спортским активностима, укључујући и активности у оквиру активностима у слободно време, као и спортским активностима, укључујући и активности у оквиру 
школе (чл. 30, ст. 5). школе (чл. 30, ст. 5). 

Конвенција о правима особа са инвалидитетом не ствара нова права за особе Конвенција о правима особа са инвалидитетом не ствара нова права за особе 
са инвалидитетом, него предвиђа ефикасне механизме и мере које би државе са инвалидитетом, него предвиђа ефикасне механизме и мере које би државе 
уговорнице требало да предузму како би особама са инвалидитетом омогућиле уговорнице требало да предузму како би особама са инвалидитетом омогућиле 
ефикасно и пуно уживање свих људских права и основних слобода на основу ефикасно и пуно уживање свих људских права и основних слобода на основу 
једнакости са другима. Конвенција стога представља значајан корак у напорима ка једнакости са другима. Конвенција стога представља значајан корак у напорима ка 
постизању пуног и равноправног учешћа особа са инвалидитетом у друштву. постизању пуног и равноправног учешћа особа са инвалидитетом у друштву. 
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ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА КОНВЕНЦИЈА И РЕЛЕВАНТНА ПРАКСА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА КОНВЕНЦИЈА И РЕЛЕВАНТНА ПРАКСА 
У ОДНОСУ НА ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМУ ОДНОСУ НА ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Посебан положај у систему Уједињених нација имају тзв. Посебан положај у систему Уједињених нација имају тзв. уговорна телауговорна тела. То су комитети основани  То су комитети основани 
посебним уговорима о људским правима ради надзора над њиховом имплементацијом. Њихове посебним уговорима о људским правима ради надзора над њиховом имплементацијом. Њихове 
чланове, који су независни стручњаци и делују у личном својству, не бирају органи УН, већ државе чланове, који су независни стручњаци и делују у личном својству, не бирају органи УН, већ државе 
које су ратификовале одговарајући уговор или су му приступиле. У том смислу, уговорна тела су које су ратификовале одговарајући уговор или су му приступиле. У том смислу, уговорна тела су 
аутономни органи ван хијерархије УН, али су повезани са системом УН. Уједињене нације сносе аутономни органи ван хијерархије УН, али су повезани са системом УН. Уједињене нације сносе 
њихове трошкове, Секретаријат им пружа административне услуге, а она су дужна да подносе њихове трошкове, Секретаријат им пружа административне услуге, а она су дужна да подносе 
извештаје о раду Генералној скупштини преко Економско-социјалног савета, што овим главним извештаје о раду Генералној скупштини преко Економско-социјалног савета, што овим главним 
органима УН омогућава да се изјашњавају о њиховом раду. органима УН омогућава да се изјашњавају о њиховом раду. 

Комитети су веома значајни јер унапређују поштовање људских права пратећи како Комитети су веома значајни јер унапређују поштовање људских права пратећи како 
државе уговорнице примењују преузете обавезе. Једна од државе уговорнице примењују преузете обавезе. Једна од улога Комитета,улога Комитета, која треба да  која треба да 
буде у посебном фокусу рада народних посланика, јесте буде у посебном фокусу рада народних посланика, јесте анализа периодичних извештајаанализа периодичних извештаја 
које подносе државе уговорнице, као и припрема закључних разматрања и препорукакоје подносе државе уговорнице, као и припрема закључних разматрања и препорука. . 
Поред овог модалитета, Комитети надзорну функцију обављају и тако што Поред овог модалитета, Комитети надзорну функцију обављају и тако што тумаче одредбе тумаче одредбе 
конвенцијаконвенција давањем општих коментарадавањем општих коментара, , одлучивањем о појединачним представкама одлучивањем о појединачним представкама и на и на 
основу основу истражне процедуреистражне процедуре. О сваком од наведених модалитета вршења надзорне функције . О сваком од наведених модалитета вршења надзорне функције 
комитета биће речи у даљем тексту.комитета биће речи у даљем тексту.

Од досада образованих уговорних тела (комитета), у вези са темом приручника посебно треба Од досада образованих уговорних тела (комитета), у вези са темом приручника посебно треба 
поменути поменути Комитет за права дететаКомитет за права детета (образован Конвенцијом о правима детета),  (образован Конвенцијом о правима детета), Комитет за права Комитет за права 
особа са инвалидитетомособа са инвалидитетом (образован Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом),  (образован Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом), Комитет за Комитет за 
људска праваљудска права (образован Пактом о грађанским и политичким правима) и (образован Пактом о грађанским и политичким правима) и Комитет против мучењаКомитет против мучења 
(образован Конвенцијом против мучења). (образован Конвенцијом против мучења). Народни посланици, у оквиру спровођења надзорне Народни посланици, у оквиру спровођења надзорне 
функције Скупштине, могу разматрати извештаје о одговарајућим темама које је држава поднела функције Скупштине, могу разматрати извештаје о одговарајућим темама које је држава поднела 
комитетима, али је нарочито важно да разматрају закључна разматрања комитета и њихове комитетима, али је нарочито важно да разматрају закључна разматрања комитета и њихове 
препоруке, и то не само у делу који се односи на анализу законодавства, већ и у делу који се тиче препоруке, и то не само у делу који се односи на анализу законодавства, већ и у делу који се тиче 
успешности спровођења постојећих закона. успешности спровођења постојећих закона. 



ПРИРУЧНИК ЗА ПОСЛАНИКЕ  3131  

Циљ подношења извештаја је да подстиче владе да обаве свеобухватну ревизију Циљ подношења извештаја је да подстиче владе да обаве свеобухватну ревизију 
националног законодавства, да редовно прате остваривање људских права у националног законодавства, да редовно прате остваривање људских права у 
одређеној области или према одређеној групи, да оцењују свој рад у релативно одређеној области или према одређеној групи, да оцењују свој рад у релативно 
кратким временским периодима, да се фокусирају на тешкоће у примени Конвенције кратким временским периодима, да се фокусирају на тешкоће у примени Конвенције 
и начине за превазилажење тих тешкоћа, да обезбеде прилику за јавну дискусију и и начине за превазилажење тих тешкоћа, да обезбеде прилику за јавну дискусију и 
проверу онога што је учињено те да чине више и боље на остваривању људских права проверу онога што је учињено те да чине више и боље на остваривању људских права 
и слобода. Коначно, извештаји омогућавају владама да праве поређења с другим и слобода. Коначно, извештаји омогућавају владама да праве поређења с другим 
државама и да следе примере добре праксе и позитивна искуства других држава које државама и да следе примере добре праксе и позитивна искуства других држава које 
се налазе у сличној ситуацији. се налазе у сличној ситуацији. 

Периодично извештавање Периодично извештавање 

У оквиру заштите људских права, уговорна тела у првом реду испитују и оцењују периодичне У оквиру заштите људских права, уговорна тела у првом реду испитују и оцењују периодичне 
извештаје држава уговорница о усклађености њиховог законодавства и праксе с преузетим извештаје држава уговорница о усклађености њиховог законодавства и праксе с преузетим 
обавезама из одговарајућих пактова или конвенција. Извештај се први пут подноси у року од обавезама из одговарајућих пактова или конвенција. Извештај се први пут подноси у року од 
годину дана од момента ратификације уговора (тзв. годину дана од момента ратификације уговора (тзв. иницијални извештајиницијални извештај) како би се „скенирало” ) како би се „скенирало” 
стање у некој земљи. Након тога, извештај се периодично подноси на 4 или 5 година како би се стање у некој земљи. Након тога, извештај се периодично подноси на 4 или 5 година како би се 
видело које је мере држава предузела у међувремену, да би на што бољи начин имплементирала видело које је мере држава предузела у међувремену, да би на што бољи начин имплементирала 
преузете обавезе (тзв. преузете обавезе (тзв. периодични извештајпериодични извештај). ). 

Владе у извештајима наводе стање људских права у одређеној области и оно се увек представља Владе у извештајима наводе стање људских права у одређеној области и оно се увек представља 
бољим него што је у стварности, иако постоји обавеза да се извештаји сачињавају на отворен и бољим него што је у стварности, иако постоји обавеза да се извештаји сачињавају на отворен и 
транспарентан начин. Зато се поред овог извештаја разматрају и тзв. транспарентан начин. Зато се поред овог извештаја разматрају и тзв. алтернативни извештајиалтернативни извештаји 
(shadow reportsshadow reports) које подносе референтне невладине организације. ) које подносе референтне невладине организације. 

После размене мишљења с представницима владе, комитети у закључцима дају мишљење о После размене мишљења с представницима владе, комитети у закључцима дају мишљење о 
стању људских права у држави која је поднела извештај. Саставни део извештаја су и препоруке које стању људских права у држави која је поднела извештај. Саставни део извештаја су и препоруке које 
комитети дају у смислу побољшања тог стања.комитети дају у смислу побољшања тог стања.
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ПримерПример

Комитет за права особа са инвалидитетом Уједињених нација је током 5. заседања, у априлу 2011. Комитет за права особа са инвалидитетом Уједињених нација је током 5. заседања, у априлу 2011. 
године, имао прилику да размотри први извештај једне државе уговорнице Конвенције о правима особа године, имао прилику да размотри први извештај једне државе уговорнице Конвенције о правима особа 
са инвалидитетом — Туниса. Експерти, чланови Комитета за права особа са инвалидитетом, поставили са инвалидитетом — Туниса. Експерти, чланови Комитета за права особа са инвалидитетом, поставили 
су туниској делегацији, коју је предводио министар за социјалну политику Туниса господин Енасер, низ су туниској делегацији, коју је предводио министар за социјалну политику Туниса господин Енасер, низ 
питања, а нека од тих питања односила су се и на децу са инвалидитетом. Пошто је Тунис у извештају питања, а нека од тих питања односила су се и на децу са инвалидитетом. Пошто је Тунис у извештају 
поменуо усвајање Законика о заштити деце, чланови Комитета су затражили више података о евентуалним поменуо усвајање Законика о заштити деце, чланови Комитета су затражили више података о евентуалним 
одредбама тог законика које се односе на децу са инвалидитетом. Чланови Комитета су туниској делегацији одредбама тог законика које се односе на децу са инвалидитетом. Чланови Комитета су туниској делегацији 
поставили и питање о мерама које се предузимају у случајевима насиља над децом са инвалидитетом. поставили и питање о мерама које се предузимају у случајевима насиља над децом са инвалидитетом. 
Експерте је, такође, занимало које мере туниски органи предузимају како би деци са инвалидитетом Експерте је, такође, занимало које мере туниски органи предузимају како би деци са инвалидитетом 
омогућили да изразе своје ставове и изнесу своје мишљење. У делу питања која су се односила на омогућили да изразе своје ставове и изнесу своје мишљење. У делу питања која су се односила на 
спровођење одредби члана 24. Конвенције, које се односе на образовање, чланови Комитета су замолили спровођење одредби члана 24. Конвенције, које се односе на образовање, чланови Комитета су замолили 
туниску делегацију да им пружи више података о томе како се спроводи план из 2003. године о укључивању туниску делегацију да им пружи више података о томе како се спроводи план из 2003. године о укључивању 
деце и младих са инвалидитетом у основно, средње и више образовање. Чланове Комитета је занимало и деце и младих са инвалидитетом у основно, средње и више образовање. Чланове Комитета је занимало и 
шта су критеријуми за слање детета са инвалидитетом у редовну, односно у специјалну школу. Комитет шта су критеријуми за слање детета са инвалидитетом у редовну, односно у специјалну школу. Комитет 
је од Туниса затражио и информације о томе хоће ли план за пуну укљученост деце са инвалидитетом у је од Туниса затражио и информације о томе хоће ли план за пуну укљученост деце са инвалидитетом у 
образовни систем бити остварен до 2015. године и да ли су предвиђене мере које би требало предузети како образовни систем бити остварен до 2015. године и да ли су предвиђене мере које би требало предузети како 
би се савладале све предвидиве препреке у реализацији тог плана.би се савладале све предвидиве препреке у реализацији тог плана.

Комитет за права особа са инвалидитетом је у завршним разматрањима, упућеним Тунису у априлу Комитет за права особа са инвалидитетом је у завршним разматрањима, упућеним Тунису у априлу 
2011. године, дао више препорука које се односе на децу са инвалидитетом. Комитет је изразио 2011. године, дао више препорука које се односе на децу са инвалидитетом. Комитет је изразио 
забринутост због релативно малог броја пријављених случајева насиља над децом. Због тога је од Туниса забринутост због релативно малог броја пријављених случајева насиља над децом. Због тога је од Туниса 
затражено да вреднује и оцени феномен насиља над дечацима и девојчицама са инвалидитетом и да затражено да вреднује и оцени феномен насиља над дечацима и девојчицама са инвалидитетом и да 
ради на систематичном прикупљању података разврстаних по узрасту, роду и инвалидности како би се ради на систематичном прикупљању података разврстаних по узрасту, роду и инвалидности како би се 
постигао бољи ангажман у борби против насиља. Од Туниса је, такође, затражено да особље у установама постигао бољи ангажман у борби против насиља. Од Туниса је, такође, затражено да особље у установама 
за децу са инвалидитетом прође одговарајућу обуку, да се обезбеде независни механизми за праћење за децу са инвалидитетом прође одговарајућу обуку, да се обезбеде независни механизми за праћење 
и могућност подношења жалби која би била доступна деци са инвалидитетом. Комитет је препоручио и могућност подношења жалби која би била доступна деци са инвалидитетом. Комитет је препоручио 
и да се установе за смештај деце постепено замене сервисима подршке и рехабилитације у локалним и да се установе за смештај деце постепено замене сервисима подршке и рехабилитације у локалним 
срединама. У области заштите од насиља, Комитет је Тунису препоручио да у планове и стратегије срединама. У области заштите од насиља, Комитет је Тунису препоручио да у планове и стратегије 
за заштиту од насиља у породици и друштву укључи жене, девојчице и дечаке са инвалидитетом, да за заштиту од насиља у породици и друштву укључи жене, девојчице и дечаке са инвалидитетом, да 
им обезбеди доступне мере заштите, склоништа и правну заштиту, као и да ради на подизању нивоа им обезбеди доступне мере заштите, склоништа и правну заштиту, као и да ради на подизању нивоа 
свести. У области образовања, Комитет је Тунису препоручио да појача напоре да се дечаци и девојчице свести. У области образовања, Комитет је Тунису препоручио да појача напоре да се дечаци и девојчице 
са инвалидитетом укључе у редовне школе, да интензивира обуку просветних кадрова и да обезбеди са инвалидитетом укључе у редовне школе, да интензивира обуку просветних кадрова и да обезбеди 
одговарајуће људске и финансијске ресурсе за примену националног плана за инклузивно образовање одговарајуће људске и финансијске ресурсе за примену националног плана за инклузивно образовање 
деце са инвалидитетом. деце са инвалидитетом. 
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У наставку ће бити речи о извештајима држава о деци са инвалидитетом, а затим ће укратко У наставку ће бити речи о извештајима држава о деци са инвалидитетом, а затим ће укратко 
бити представљени коментари о деци са инвалидитетом који се односе на Републику Србију. бити представљени коментари о деци са инвалидитетом који се односе на Републику Србију. 
Прецизније, биће речи о најважнијим сегментима Закључних разматрања Комитета за права Прецизније, биће речи о најважнијим сегментима Закључних разматрања Комитета за права 
детета упућених Србији у односу на децу са инвалидитетом и Закључних разматрања Комитета детета упућених Србији у односу на децу са инвалидитетом и Закључних разматрања Комитета 
против мучења упућених Србији. против мучења упућених Србији. 

Извештаји држава у односу на децу са инвалидитетом Извештаји држава у односу на децу са инвалидитетом 

Комитет за права детета је 1997. године организовао општу дебату о положају деце са Комитет за права детета је 1997. године организовао општу дебату о положају деце са 
инвалидитетом, апострофирао потребу спровођења Стандардних правила УН за изједначавање инвалидитетом, апострофирао потребу спровођења Стандардних правила УН за изједначавање 
могућности које се пружају особама са инвалидитетом и донео 14 препорука за будуће деловање.могућности које се пружају особама са инвалидитетом и донео 14 препорука за будуће деловање.

Међу донетим препорукама нарочито се истичу следеће:Међу донетим препорукама нарочито се истичу следеће:

 у испитивању извештаја држава Комитет ће нарочиту пажњу посветити ситуацији у којој у испитивању извештаја држава Комитет ће нарочиту пажњу посветити ситуацији у којој 
живе деца са инвалидитетом и потреби предузимања конкретних мера да би се обезбедило живе деца са инвалидитетом и потреби предузимања конкретних мера да би се обезбедило 
признање њихових права;признање њихових права;

 различита тела која пружају информације Комитетима морају у своје извештаје унети  различита тела која пружају информације Комитетима морају у своје извештаје унети 
релевантне информације које се тичу деце са инвалидитетом;релевантне информације које се тичу деце са инвалидитетом;

 државе имају обавезу да измене законе који нису у складу са принципима и одредбама ове  државе имају обавезу да измене законе који нису у складу са принципима и одредбама ове 
конвенције, а нарочито законе који деци са инвалидитетом не гарантују право на живот и конвенције, а нарочито законе који деци са инвалидитетом не гарантују право на живот и 
право на образовање и дозвољавају сегрегацију деце кроз институционализацију;право на образовање и дозвољавају сегрегацију деце кроз институционализацију;

 државе се морају активно суочити са ставовима и праксама који дискриминишу децу са државе се морају активно суочити са ставовима и праксама који дискриминишу децу са 
инвалидитетом инвалидитетом и

 деца са инвалидитетом морају се консултовати и укључивати у процес доношења одлука о  деца са инвалидитетом морају се консултовати и укључивати у процес доношења одлука о 
питањима која се тичу њихових живота. питањима која се тичу њихових живота. 

Како би се осигурао напредак и увидели изазови на пољу унапређења положаја деце са Како би се осигурао напредак и увидели изазови на пољу унапређења положаја деце са 
инвалидитетом, посланици би требало да траже увид у извештаје своје државе који се подносе инвалидитетом, посланици би требало да траже увид у извештаје своје државе који се подносе 
комитету и да анализом тих извештаја установе да ли су њима у довољној мери обухваћена питања комитету и да анализом тих извештаја установе да ли су њима у довољној мери обухваћена питања 
која се тичу инвалидитета и унапређења положаја деце са инвалидитетом. која се тичу инвалидитета и унапређења положаја деце са инвалидитетом. 
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Закључна разматрања Комитета за права детета упућена СрбијиЗакључна разматрања Комитета за права детета упућена Србији
у односу на децу са инвалидитетом у односу на децу са инвалидитетом 

Комитет за права детета јеКомитет за права детета је после разматрањапосле разматрања Иницијалног извештаја Републике Србије о Иницијалног извештаја Републике Србије о 
примени примени Конвенције о правима детета од 27. маја 2008. године, на 48. седници Комитета одржаној Конвенције о правима детета од 27. маја 2008. године, на 48. седници Комитета одржаној 
6. јуна 2008. године, усвојио 6. јуна 2008. године, усвојио закључне примедбе у вези с тим извештајем. Комитет је посебно закључне примедбе у вези с тим извештајем. Комитет је посебно 
поздравио уношење неколико основних права која се тичу деце у Устав Републике Србије из поздравио уношење неколико основних права која се тичу деце у Устав Републике Србије из 
2006. године, као и доношење неколико закона — 2006. године, као и доношење неколико закона — Породичног закона из 2005. године, Закона о Породичног закона из 2005. године, Закона о 
спречавању дискриминације особа са инвалидитетом из 2006. спречавању дискриминације особа са инвалидитетом из 2006. године и Закона о малолетничким године и Закона о малолетничким 
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица из 2006. године. Комитет учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица из 2006. године. Комитет 
је поздравио оснивање Савета за права детета и именовање заменика Заштитника грађана за права је поздравио оснивање Савета за права детета и именовање заменика Заштитника грађана за права 
детета, као и то што је држава ратификовала неколико међународних конвенција релевантних са детета, као и то што је држава ратификовала неколико међународних конвенција релевантних са 
становишта остварења права детета. становишта остварења права детета. 

С друге стране, Комитет је утврдио да постоје неки фактори и тешкоће који ометају спровођење С друге стране, Комитет је утврдио да постоје неки фактори и тешкоће који ометају спровођење 
Конвенције. Тако је Комитет препоручио Србији да у потпуности усклади законодавство с Конвенцијом Конвенције. Тако је Комитет препоручио Србији да у потпуности усклади законодавство с Конвенцијом 
о правима детета, као и да размотри доношење једног свеобухватног закона о деци. о правима детета, као и да размотри доношење једног свеобухватног закона о деци. 

Комитет за права детета је прво нагласио да се Комитет за права детета је прво нагласио да се одређене групе деце, међу којима су и деца одређене групе деце, међу којима су и деца 
са инвалидитетом, суочавају са са инвалидитетом, суочавају са de factode facto дискриминацијом, нарочито када је реч о приступу  дискриминацијом, нарочито када је реч о приступу 
образовању и здравственој заштити. образовању и здравственој заштити. Комитет је изразио забринутост због извештаја о Комитет је изразио забринутост због извештаја о озбиљном и озбиљном и 
дуготрајном лошем третману деце са инвалидитетом у неким институцијама социјалне заштите, дуготрајном лошем третману деце са инвалидитетом у неким институцијама социјалне заштите, 
који се може окарактерисати као злостављање деце, па и мучење.који се може окарактерисати као злостављање деце, па и мучење. Зато се од државе тражи да  Зато се од државе тражи да 
предузме све неопходне мере како би се таква пракса зауставила, а ова деца морају имати право на предузме све неопходне мере како би се таква пракса зауставила, а ова деца морају имати право на 
пуну компензацију и рехабилитацију те на образовање из области људских права које ће спроводити пуну компензацију и рехабилитацију те на образовање из области људских права које ће спроводити 
социјални и здравствени радници. Комитет је изразио забринутост и због тога што се социјални и здравствени радници. Комитет је изразио забринутост и због тога што се велики број велики број 
деце са инвалидитетом налази у институцијама, често далеко од места пребивалишта, и што су деце са инвалидитетом налази у институцијама, често далеко од места пребивалишта, и што су 
деца изложена ниском нивоу бриге и поступања. деца изложена ниском нивоу бриге и поступања. Зато се Србији у овом извештају препоручује Зато се Србији у овом извештају препоручује 
да поведе поступак деинституционализације и успостави службу за подршку деци која напуштају да поведе поступак деинституционализације и успостави службу за подршку деци која напуштају 
институционалну заштиту, да деци пружи могућност да се информишу и учествују у одлучивању о институционалну заштиту, да деци пружи могућност да се информишу и учествују у одлучивању о 
свом будућем смештају задржавајући право на социјалну заштиту, као и да охрабри појединце да свом будућем смештају задржавајући право на социјалну заштиту, као и да охрабри појединце да 
буду хранитељи тако што ће им пружити могућности за запослење. буду хранитељи тако што ће им пружити могућности за запослење. 
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Очекује се да Србија достави Други и Трећи периодични извештај о примени Конвенције о Очекује се да Србија достави Други и Трећи периодични извештај о примени Конвенције о 
правима детета у Републици Србији до 12. марта 2013. године и да у њима укаже на мере у области правима детета у Републици Србији до 12. марта 2013. године и да у њима укаже на мере у области 
законодавства и праксе које је предузела у складу са својим међународним обавезама и препорукама законодавства и праксе које је предузела у складу са својим међународним обавезама и препорукама 
Комитета за права детета. Комитета за права детета. 

Комитет у својим закључним разматрањима препоручује да Република Србија усвоји Комитет у својим закључним разматрањима препоручује да Република Србија усвоји 
следеће мере:следеће мере:

 прикупљање статистичких података о деци са инвалидитетом који ће помоћи да  прикупљање статистичких података о деци са инвалидитетом који ће помоћи да 
се развије свеобухватна и специфична национална стратегија о инвалидитету, што се развије свеобухватна и специфична национална стратегија о инвалидитету, што 
ће довести до унапређења једнаких могућности за особе са инвалидитетом;ће довести до унапређења једнаких могућности за особе са инвалидитетом;

 увођење принципа пуне партиципације и једнакости у едукативне политике  увођење принципа пуне партиципације и једнакости у едукативне политике 
и школске образовне програме, као и максимално укључивање деце са и школске образовне програме, као и максимално укључивање деце са 
инвалидитетом у основно школско образовање; где је то неопходно, држава ће инвалидитетом у основно школско образовање; где је то неопходно, држава ће 
успоставити и специјалне едукативне програме како би изашла у сусрет посебним успоставити и специјалне едукативне програме како би изашла у сусрет посебним 
потребама деце са инвалидитетом;потребама деце са инвалидитетом;

 надгледање и евалуацију квалитета служби за децу са инвалидитетом и подизање  надгледање и евалуацију квалитета служби за децу са инвалидитетом и подизање 
свести о доступним службама;свести о доступним службама;

 омогућавање приступа одговарајућим социјалним и здравственим службама  омогућавање приступа одговарајућим социјалним и здравственим службама 
за децу са инвалидитетом, укључујући рану интервенцију те психолошке и за децу са инвалидитетом, укључујући рану интервенцију те психолошке и 
саветодавне службе;саветодавне службе;

 обезбеђење одговарајуће обуке за службенике који раде са децом са  обезбеђење одговарајуће обуке за службенике који раде са децом са 
инвалидитетом, као и за наставнике и социјалне раднике;инвалидитетом, као и за наставнике и социјалне раднике;

 ратификовање Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Опционог  ратификовање Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Опционог 
протокола који је донет уз ову конвенцију и протокола који је донет уз ову конвенцију и 

 остварење техничке сарадње, између осталих, са УНИЦЕФ-ом и Светском  остварење техничке сарадње, између осталих, са УНИЦЕФ-ом и Светском 
здравственом организацијом. здравственом организацијом. 
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Пре него што се поднесу наредни периодични извештаји, посланици би требало да испитају шта Пре него што се поднесу наредни периодични извештаји, посланици би требало да испитају шта 
је Влада у међувремену урадила како би адекватно одговорила на препоруке Комитета, нарочито је Влада у међувремену урадила како би адекватно одговорила на препоруке Комитета, нарочито 
водећи рачуна о проблемима уоченим у реализацији појединих права који су наведени у извештају и водећи рачуна о проблемима уоченим у реализацији појединих права који су наведени у извештају и 
о мерама предузетим за њихово отклањање.о мерама предузетим за њихово отклањање.

Закључна разматрања Комитета против мучења упућена Србији Закључна разматрања Комитета против мучења упућена Србији 

Комитет против мучења разматрао је Извештај Републике Србије на 41. заседању, 21. Комитет против мучења разматрао је Извештај Републике Србије на 41. заседању, 21. 
новембра 2008. године, на којем је донео закључна разматрања. У закључним разматрањима новембра 2008. године, на којем је донео закључна разматрања. У закључним разматрањима 
Комитет посебно поздравља успостављање институције Заштитника грађана и његовог заменика Комитет посебно поздравља успостављање институције Заштитника грађана и његовог заменика 
за лица лишена слободе и особе са инвалидитетом. Комитет нарочито указује на неодговарајући за лица лишена слободе и особе са инвалидитетом. Комитет нарочито указује на неодговарајући 
третман који постоји у неким институцијама и третман који постоји у неким институцијама и изражава забринутост због извештаја о поступању изражава забринутост због извештаја о поступању 
према деци са менталним и физичким инвалидитетом у институцијама социјалне заштите према деци са менталним и физичким инвалидитетом у институцијама социјалне заштите 
и психијатријским болницама,и психијатријским болницама, које се може подвести под мучење или сурово, нехумано и  које се може подвести под мучење или сурово, нехумано и 
понижавајуће поступање или кажњавање. Комитет је забринут што тим поводом држава није понижавајуће поступање или кажњавање. Комитет је забринут што тим поводом држава није 
спровела истрагу. Од Србије се тражи да спровела истрагу. Од Србије се тражи да иницира социјалне реформе и алтернативне системе иницира социјалне реформе и алтернативне системе 
подршкеподршке који би се одвијали паралелно са деинституционализацијом особа са инвалидитетом,  који би се одвијали паралелно са деинституционализацијом особа са инвалидитетом, 
као и да уложи као и да уложи више напора у професионалну обуку у институцијама социјалне заштите и више напора у професионалну обуку у институцијама социјалне заштите и 
психијатријским болницамапсихијатријским болницама те да  те да спроводи истраге о могућим случајевима злостављања спроводи истраге о могућим случајевима злостављања 
особа са инвалидитетомособа са инвалидитетом. . 

Алтернативни извештај о имплементацији КонвенцијеАлтернативни извештај о имплементацији Конвенције
о правима детета о правима детета 

Репрезентативне невладине организације подносе комитетима тзв. алтернативне извештаје, Репрезентативне невладине организације подносе комитетима тзв. алтернативне извештаје, 
извештаје из сенке (извештаје из сенке (shadow reportsshadow reports), у којима оцењују стање у земљи и посебно указују на проблеме у ), у којима оцењују стање у земљи и посебно указују на проблеме у 
пракси које државе занемарују или покушавају да прикрију. Када је поднет Први извештај Републике пракси које државе занемарују или покушавају да прикрију. Када је поднет Први извештај Републике 
Србије Комитету за права детета, коалиција невладиних организација (18 организација цивилног Србије Комитету за права детета, коалиција невладиних организација (18 организација цивилног 
друштва које се баве правима детета) поднела је извештај о имплементацији Конвенције о правима друштва које се баве правима детета) поднела је извештај о имплементацији Конвенције о правима 
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детета у Србији за период 1992–2007.детета у Србији за период 1992–2007.1717 Коалиција је, потом, учествовала у поступку извештавања  Коалиција је, потом, учествовала у поступку извештавања 
пред Комитетом за права детета, а затим је наставила активности пратећи спровођење препорука пред Комитетом за права детета, а затим је наставила активности пратећи спровођење препорука 
Комитета за права детета. Комитета за права детета. 

Овај алтернативни извештај из 2007. године представља оцену стања права детета на законодавном Овај алтернативни извештај из 2007. године представља оцену стања права детета на законодавном 
нивоу и у пракси у Републици Србији из перспективе деце и организација цивилног друштва. У делу нивоу и у пракси у Републици Србији из перспективе деце и организација цивилног друштва. У делу 
који се бави дискриминацијом наводи се да је који се бави дискриминацијом наводи се да је српско друштво нетолерантносрпско друштво нетолерантно и процењује се да  и процењује се да чак чак 
2/3 деце са инвалидитетом не иде у школу2/3 деце са инвалидитетом не иде у школу. Истиче се да . Истиче се да не постоји ниједан телевизијски садржај не постоји ниједан телевизијски садржај 
који је посебно прилагођен деци са инвалидитетомкоји је посебно прилагођен деци са инвалидитетом и да  и да за удружења лица са инвалидитетом још за удружења лица са инвалидитетом још 
увек нема довољно простораувек нема довољно простора.

У извештају се такође наводи да се У извештају се такође наводи да се инвалидност у Србији још увек третира као медицинска, а не инвалидност у Србији још увек третира као медицинска, а не 
као социјална категорија. Институционализација ове деце је и даље на високом нивоукао социјална категорија. Институционализација ове деце је и даље на високом нивоу, а подаци , а подаци 
невладиних организација показују да она читавог живота остају затворена у институцијама у врло невладиних организација показују да она читавог живота остају затворена у институцијама у врло 
лошим условима који им наносе патњу уз недостатак рехабилитације и одговарајуће медицинске лошим условима који им наносе патњу уз недостатак рехабилитације и одговарајуће медицинске 
неге. Стога се од државе очекује да уложи додатне напоре и да: неге. Стога се од државе очекује да уложи додатне напоре и да: 

 успостави методологију за процену потреба деце са инвалидитетом успостави методологију за процену потреба деце са инвалидитетом и унесе те потребе у  и унесе те потребе у 
стратешке и акционе планове, стратешке и акционе планове, 

 дефинише дефинише кодекс праксе у систему социјалне заштитекодекс праксе у систему социјалне заштите којим би се унапредио стандард  којим би се унапредио стандард 
професионалног понашања, професионалног понашања, 

 реформише реформише комисије за категоризацијукомисије за категоризацију, као и да , као и да 

 обезбеди једнак статус свих давалаца услуга подршкеобезбеди једнак статус свих давалаца услуга подршке деци са инвалидитетомдеци са инвалидитетом кроз  кроз 
финансирање и финансирање и систем акредитације и лиценцирања. систем акредитације и лиценцирања. 

И у овом сегменту се може препознати улога народних посланика у праћењу примене Конвенције И у овом сегменту се може препознати улога народних посланика у праћењу примене Конвенције 
о правима детета. Наиме, посланици могу тражити да им се представе алтернативни извештаји, о правима детета. Наиме, посланици могу тражити да им се представе алтернативни извештаји, 

1717 Коалицију чине следеће невладине организације: Центар за права детета из Београда, Ужички центар за права детета, Ромски културни  Коалицију чине следеће невладине организације: Центар за права детета из Београда, Ужички центар за права детета, Ромски културни 
центар из Врањске Бање, Друштво за развој деце и омладине из Ниша (до фебруара 2011. године Друштво за заштиту и унапређење центар из Врањске Бање, Друштво за развој деце и омладине из Ниша (до фебруара 2011. године Друштво за заштиту и унапређење 
менталног здравља деце и омладине), Одбор за људска права из Ваљева, „Снага пријатељства” — Аmity, Београдски центар за људска менталног здравља деце и омладине), Одбор за људска права из Ваљева, „Снага пријатељства” — Аmity, Београдски центар за људска 
права, Форум цивилне акције — ФОРЦА из Пожеге, Група 484 из Београда, Центар за интерактивну педагогију из Београда, АСТРА из права, Форум цивилне акције — ФОРЦА из Пожеге, Група 484 из Београда, Центар за интерактивну педагогију из Београда, АСТРА из 
Београда, ВеликиМали из Панчева, Ромски културни центар — Пралипе из Пирота, Центар за креативни развој из Књажевца и Центар Београда, ВеликиМали из Панчева, Ромски културни центар — Пралипе из Пирота, Центар за креативни развој из Књажевца и Центар 
за интеграцију младих — ЦИМ из Београда.за интеграцију младих — ЦИМ из Београда.
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нарочито када се ради о неостваривању појединих права, што би био један од начина да се прати нарочито када се ради о неостваривању појединих права, што би био један од начина да се прати 
примена појединих закона и добар облик сарадње са цивилним друштвом.примена појединих закона и добар облик сарадње са цивилним друштвом.

Препоруке цивилног друштва представљају важан ресурс на који држава може да се ослони у Препоруке цивилног друштва представљају важан ресурс на који држава може да се ослони у 
унапређењу мреже подршке деци са инвалидитетом и стога треба оставити простора организацијама унапређењу мреже подршке деци са инвалидитетом и стога треба оставити простора организацијама 
цивилног друштва да присуствују представљању периодичних извештаја Србије на састанку цивилног друштва да присуствују представљању периодичних извештаја Србије на састанку 
скупштинских одбора или на јавном слушању. Том приликом цивилно друштво може представити скупштинских одбора или на јавном слушању. Том приликом цивилно друштво може представити 
свој алтернативни извештај, дати своју оцену стања у земљи, као и преглед напретка и остваривања свој алтернативни извештај, дати своју оцену стања у земљи, као и преглед напретка и остваривања 
препорука Комитета.препорука Комитета.

На пример, у Годишњем прегледу остваривања препорука Комитета за права детета за 2009. На пример, у Годишњем прегледу остваривања препорука Комитета за права детета за 2009. 
годину коалиције невладиних организација наводи се известан напредак у реализацији права годину коалиције невладиних организација наводи се известан напредак у реализацији права 
деце са инвалидитетом. Посебно се поздравља доношење неколико важних закона, међу којима деце са инвалидитетом. Посебно се поздравља доношење неколико важних закона, међу којима 
Закона о заштити од дискриминације који установљава институцију Повереника за заштиту Закона о заштити од дискриминације који установљава институцију Повереника за заштиту 
равноправности и Закона о основама система образовања и васпитања који даје већу аутономију, равноправности и Закона о основама система образовања и васпитања који даје већу аутономију, 
али и одговорност образовним установама и појачава заштиту од дискриминације, насиља, али и одговорност образовним установама и појачава заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. Овај други закон прокламује и заштиту деце од дискриминације злостављања и занемаривања. Овај други закон прокламује и заштиту деце од дискриминације 
и усваја нове принципе на којима треба засновати образовање деце са сметњама у развоју, али и усваја нове принципе на којима треба засновати образовање деце са сметњама у развоју, али 
и других маргинализованих група.и других маргинализованих група. Нарочито је значајно то што овај закон поставља основе за Нарочито је значајно то што овај закон поставља основе за 
развој инклузивног образовања. С друге стране, у извештају се наводи да развој инклузивног образовања. С друге стране, у извештају се наводи да у већини општина у у већини општина у 
Србији не постоје локални планови акције за децу нити посебни стратешки документи у области Србији не постоје локални планови акције за децу нити посебни стратешки документи у области 
развоја здравствене заштите деце и развоја образовањаразвоја здравствене заштите деце и развоја образовања. Такође, и даље . Такође, и даље нема прецизних нема прецизних 
података о броју деце са сметњама у развоју која не похађају школуподатака о броју деце са сметњама у развоју која не похађају школу, као што , као што нема ни података нема ни података 
о укључивању ове деце у предшколске програме ни припреме индивидуалних програма за њихо укључивању ове деце у предшколске програме ни припреме индивидуалних програма за њих. . 
Коалиција посебно наглашава да Коалиција посебно наглашава да држава није учинила довољно како би ширу јавност упознала држава није учинила довољно како би ширу јавност упознала 
са препорукама Комитета за права дететаса препорукама Комитета за права детета. Ово би могле бити препоруке посланицима за даље . Ово би могле бити препоруке посланицима за даље 
деловање, односно за фокусирање на ове проблематичне области и предузимање активности у деловање, односно за фокусирање на ове проблематичне области и предузимање активности у 
оквиру надлежности Скупштине ради отклањања уочених недостатака.оквиру надлежности Скупштине ради отклањања уочених недостатака.
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Општи коментари Општи коментари 

Уговорна тела баве се тумачењем појединих одредби конвенције или општим питањима Уговорна тела баве се тумачењем појединих одредби конвенције или општим питањима 
везаним за њихову примену тако што, обично једном годишње, формулишу и објављују опште везаним за њихову примену тако што, обично једном годишње, формулишу и објављују опште 
коментаре. Ти коментари су везани за нека горућа питања која се често различито тумаче коментаре. Ти коментари су везани за нека горућа питања која се често различито тумаче 
и примењују у појединим државама. Отуда и потреба да комитети протумаче те одредбе и и примењују у појединим државама. Отуда и потреба да комитети протумаче те одредбе и 
наметну уједначену праксу кроз њихово јединствено тумачење. Неки општи коментари односе наметну уједначену праксу кроз њихово јединствено тумачење. Неки општи коментари односе 
се управо на особе са инвалидитетом. Међутим, за ову материју свакако су најзначајнији се управо на особе са инвалидитетом. Међутим, за ову материју свакако су најзначајнији 
коментари које је усвојио Комитет за права детета, с посебним освртом на Општи коментар бр. коментари које је усвојио Комитет за права детета, с посебним освртом на Општи коментар бр. 
9 из 2006. године. 9 из 2006. године. 

Општи коментари Комитета за права детета Општи коментари Комитета за права детета 

Комитет за права детета је до данас усвојио укупно 12 општих коментара. Међу њима Комитет за права детета је до данас усвојио укупно 12 општих коментара. Међу њима 
посебно треба истаћи коментар бр. 9 из 2006. године који се конкретно односи на права деце са посебно треба истаћи коментар бр. 9 из 2006. године који се конкретно односи на права деце са 
инвалидитетом.инвалидитетом.1818 

Општи коментар бр. 9 из 2006. године Општи коментар бр. 9 из 2006. године 

Општи коментар бр. 9 је најважнији за децу са инвалидитетом, али уједно најбоље илуструје Општи коментар бр. 9 је најважнији за децу са инвалидитетом, али уједно најбоље илуструје 
начин на који општи коментари допуњују одредбе конвенције и тумаче их у светлу савремене начин на који општи коментари допуњују одредбе конвенције и тумаче их у светлу савремене 
праксе. У наставку текста биће предочени општи коментари који се односе на обавезе државе када праксе. У наставку текста биће предочени општи коментари који се односе на обавезе државе када 
су у питању деца са инвалидитетом, на институционализацију, инклузивно образовање и на насиље су у питању деца са инвалидитетом, на институционализацију, инклузивно образовање и на насиље 
и злостављање.и злостављање.

Обавезе државе Обавезе државе — Комитет констатује да се деца са инвалидитетом и даље суочавају са Комитет констатује да се деца са инвалидитетом и даље суочавају са 
озбиљним тешкоћама и препрекама за пуно уживање свих права гарантованих Конвенцијом, озбиљним тешкоћама и препрекама за пуно уживање свих права гарантованих Конвенцијом, 
наглашавајући да наглашавајући да „баријеру не представља инвалидност сама по себи већ комбинација „баријеру не представља инвалидност сама по себи већ комбинација 
социјалних, културних, физичких и препрека у ставовима са којима се деца са инвалидитетом социјалних, културних, физичких и препрека у ставовима са којима се деца са инвалидитетом 

1818 И други коментари се дотичу деце са инвалидитетом, посебно Општи коментар бр. 1 из 2001. године, Општи коментар бр. 2 из 2002.  И други коментари се дотичу деце са инвалидитетом, посебно Општи коментар бр. 1 из 2001. године, Општи коментар бр. 2 из 2002. 
године, Општи коментар бр. 3 из 2003. године, Општи коментар бр. 6 из 2006. године, Општи коментар бр. 10 из 2007. године, Општи године, Општи коментар бр. 3 из 2003. године, Општи коментар бр. 6 из 2006. године, Општи коментар бр. 10 из 2007. године, Општи 
коментар бр. 11 и Општи коментар бр. 12 из 2009. године. коментар бр. 11 и Општи коментар бр. 12 из 2009. године. 
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суочавају у свакодневном животу”суочавају у свакодневном животу”.1919 Због тога државе уговорнице Конвенције морају предузети  Због тога државе уговорнице Конвенције морају предузети 
неопходне конкретне мере како би се уклониле поменуте препреке. У том погледу парламенти, неопходне конкретне мере како би се уклониле поменуте препреке. У том погледу парламенти, 
као највиша законодавна тела сваке земље, имају висок степен одговорности. Тако, у контексту као највиша законодавна тела сваке земље, имају висок степен одговорности. Тако, у контексту 
спровођења општих обавеза држава уговорница, Комитет за права детета позива државе да обаве спровођења општих обавеза држава уговорница, Комитет за права детета позива државе да обаве 
свеобухватну анализу законодавства ради евентуалног даљег усклађивања унутрашњих прописа свеобухватну анализу законодавства ради евентуалног даљег усклађивања унутрашњих прописа 
са одредбамаса одредбама Конвенције, пре свега у смислу изричитог помињања деце са инвалидитетом у  Конвенције, пре свега у смислу изричитог помињања деце са инвалидитетом у 
релевантним прописимарелевантним прописима.2020 

Пошто у већини земаља сервисе за децу са инвалидитетом пружа већи број установа и Пошто у већини земаља сервисе за децу са инвалидитетом пружа већи број установа и 
тела, јавних и приватних, Комитет за права детета инсистира на мултисекторском приступу, тела, јавних и приватних, Комитет за права детета инсистира на мултисекторском приступу, 
наглашавајући наглашавајући неопходност постојања координационог тела које ће уживати подршку највиших неопходност постојања координационог тела које ће уживати подршку највиших 
органа властиоргана власти.2121 

Комитет за права детета апострофирао је Комитет за права детета апострофирао је значај постојања независног телазначај постојања независног тела за праћење  за праћење 
спровођења Конвенције о правима дететаспровођења Конвенције о правима детета2222 које мора: које мора:

 бити самостално и располагати одговарајућим људским и финансијским ресурсима;бити самостално и располагати одговарајућим људским и финансијским ресурсима;

 бити добро познато деци и особама које се старају о деци;бити добро познато деци и особама које се старају о деци;

 бити приступачно и то не само у физичком смислу, већ и тако да деци са инвалидитетом бити приступачно и то не само у физичком смислу, већ и тако да деци са инвалидитетом 
омогућава да подносе жалбе на једноставан начин и поверљиво;омогућава да подносе жалбе на једноставан начин и поверљиво;

 располагати одговарајућим правним овлашћењима да прима и истражује жалбе деце са располагати одговарајућим правним овлашћењима да прима и истражује жалбе деце са 
инвалидитетом водећи рачуна о њиховом узрасту и инвалидности.инвалидитетом водећи рачуна о њиховом узрасту и инвалидности.

1919 Комитет за права детета, Општи коментар бр. 9, CRC/C/GC/9, 2006, одељак 5. Комитет за права детета, Општи коментар бр. 9, CRC/C/GC/9, 2006, одељак 5.
2020 ИстоИсто, одељак 17., одељак 17.
2121 ИстоИсто, одељак 21., одељак 21.
2222 ИстоИсто, одељак 24., одељак 24.
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Комитет позива државе уговорнице Конвенције да предузму следеће мере како би Комитет позива државе уговорнице Конвенције да предузму следеће мере како би 
спречиле и укинуле све облике дискриминације према деци са инвалидитетом:спречиле и укинуле све облике дискриминације према деци са инвалидитетом:

 да изричито предвиде инвалидност као забрањени основ дискриминације  да изричито предвиде инвалидност као забрањени основ дискриминације 
у одговарајућим одредбама устава и других прописа, нарочито  у одговарајућим одредбама устава и других прописа, нарочито  
антидискриминацијских закона;антидискриминацијских закона;23 23 

 да обезбеде делотворне правне лекове у случајевима кршења права деце са  да обезбеде делотворне правне лекове у случајевима кршења права деце са 
инвалидитетом и да осигурају да ти правни лекови буду лако доступни деци са инвалидитетом и да осигурају да ти правни лекови буду лако доступни деци са 
инвалидитетом, њиховим родитељима или стараоцима; инвалидитетом, њиховим родитељима или стараоцима; 

 да спроводе образовне кампање и кампање подизања нивоа свести и најшире  да спроводе образовне кампање и кампање подизања нивоа свести и најшире 
јавности и група стручњака како би се спречила и елиминисала јавности и група стручњака како би се спречила и елиминисала de facto de facto 
дискриминација деце са инвалидитетом.дискриминација деце са инвалидитетом.

2323 ИстоИсто, одељак 9. Република Србија је то учинила у чл. 21, ст. 3. Устава, у Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, , одељак 9. Република Србија је то учинила у чл. 21, ст. 3. Устава, у Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, 
Закону о забрани дискриминације и у другим релевантним законима, што је предуслов за остваривање осталих мера.Закону о забрани дискриминације и у другим релевантним законима, што је предуслов за остваривање осталих мера.

Институционализација деце са инвалидитетомИнституционализација деце са инвалидитетом — Комитет за права детета изразио је забринутост  — Комитет за права детета изразио је забринутост 
што је велики број деце са инвалидитетом смештен у установе, а што представља опцију којој се што је велики број деце са инвалидитетом смештен у установе, а што представља опцију којој се 
најчешће прибегава у већини земаља. Комитет констатује да је најчешће прибегава у већини земаља. Комитет констатује да је „квалитет пружене неге, било да „квалитет пружене неге, било да 
је реч о образовању, здравственој нези или рехабилитацији често далеко нижи од стандарда је реч о образовању, здравственој нези или рехабилитацији често далеко нижи од стандарда 
потребних за старање о деци са инвалидитетом, било због тога што нема прописаних стандарда или потребних за старање о деци са инвалидитетом, било због тога што нема прописаних стандарда или 
се постојећи стандарди не спроводе, нити се врши потребан се постојећи стандарди не спроводе, нити се врши потребан мониторинг”мониторинг”.2424 Због свега тога Комитет  Због свега тога Комитет 
је позвао државе уговорнице да је позвао државе уговорнице да користе смештај у установе користе смештај у установе као последње средство, када је то заиста као последње средство, када је то заиста 
неопходно и у најбољем интересу детета. неопходно и у најбољем интересу детета. 

2424 ИстоИсто, одељак 47., одељак 47.
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Инклузивно образовањеИнклузивно образовање — Комитет наглашава значај образовања и васпитања за децу са  — Комитет наглашава значај образовања и васпитања за децу са 
инвалидитетом у раном детињству, пошто дете са инвалидитетом или сметњама у развоју може инвалидитетом у раном детињству, пошто дете са инвалидитетом или сметњама у развоју може 
имати квалитетније образовање, прилагођено индивидуалним потребама, ако се инвалидност имати квалитетније образовање, прилагођено индивидуалним потребама, ако се инвалидност 
или сметње у развоју рано открију. или сметње у развоју рано открију. Све школе морају бити без комуникацијских баријера и без Све школе морају бити без комуникацијских баријера и без 
физичких баријера које би онемогућавале приступ школи деци са отежаним кретањемфизичких баријера које би онемогућавале приступ школи деци са отежаним кретањем. Комитет . Комитет 
даље подсећа на чињеницу да ће великом броју деце приликом остваривања њиховог права на даље подсећа на чињеницу да ће великом броју деце приликом остваривања њиховог права на 
образовање образовање „бити потребна помоћ, нарочито наставници обучени за технике и методологију „бити потребна помоћ, нарочито наставници обучени за технике и методологију 
учења деце са широким спектром способности, укључујући одговарајуће језике и друге облике учења деце са широким спектром способности, укључујући одговарајуће језике и друге облике 
комуницирања, који ће бити укомуницирања, који ће бити у стању да користе индивидуализоване стратегије учења усмерене стању да користе индивидуализоване стратегије учења усмерене 
на дете, одговарајуће и приступачне уџбенике, учила и наставне материјале, опрему и помоћна на дете, одговарајуће и приступачне уџбенике, учила и наставне материјале, опрему и помоћна 
средства. Државе би требало да поменута средства и особље обезбеде уз максимално коришћење средства. Државе би требало да поменута средства и особље обезбеде уз максимално коришћење 
расположивих ресурса”.расположивих ресурса”.2525 

2525 ИстоИсто, одељак 65., одељак 65.

Инклузивно образовање требало би да буде циљ васпитања и образовања деце Инклузивно образовање требало би да буде циљ васпитања и образовања деце 
са инвалидитетом. Комитет сматра да „индивидуалне образовне потребе детета са инвалидитетом. Комитет сматра да „индивидуалне образовне потребе детета 
морају диктирати начин и облике инклузије, пошто образовање и васпитање морају диктирати начин и облике инклузије, пошто образовање и васпитање 
неке деце са инвалидитетом захтева врсте подршке које није лако наћи у оквиру неке деце са инвалидитетом захтева врсте подршке које није лако наћи у оквиру 
редовног образовног система”.редовног образовног система”.2626 Комитет за права детета наглашава да је „важно  Комитет за права детета наглашава да је „важно 
схватити да инклузија не подразумева просто укључивање деце са инвалидитетом схватити да инклузија не подразумева просто укључивање деце са инвалидитетом 
у редовни систем образовања без обазирања на изазове са којима ће се та деца у редовни систем образовања без обазирања на изазове са којима ће се та деца 
суочити или њихове потребе”.суочити или њихове потребе”.2727 

2626 ИстоИсто, одељак 66., одељак 66.
2727 ИстоИсто.
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Насиље и злостављање — Насиље и злостављање — Комитет за права детета констатовао је да су Комитет за права детета констатовао је да су „деца са инвалидитетом „деца са инвалидитетом 
рањивија на све облике злостављања, било да је реч о менталном, физичком или сексуалном, рањивија на све облике злостављања, било да је реч о менталном, физичком или сексуалном, 
у свим окружењима, укључујући породицу, школе, приватне и јавне установе, између осталог у свим окружењима, укључујући породицу, школе, приватне и јавне установе, између осталог 
установе за алтернативну установе за алтернативну негу, радну околину и најширу јавност”негу, радну околину и најширу јавност”.2828 Комитет даље  Комитет даље наводи да постоји наводи да постоји 
пет пута већа вероватноћа да ће ова деца пет пута већа вероватноћа да ће ова деца бити жртве насиља, и у својим домовима и у установама. бити жртве насиља, и у својим домовима и у установама. 
Комитет за права детета позива државе уговорнице да Комитет за права детета позива државе уговорнице да предузму све потребне мере како би спречиле предузму све потребне мере како би спречиле 
злостављање и насиље над децом са инвалидитетом,злостављање и насиље над децом са инвалидитетом,2929 укључујући: укључујући:

 обуку родитеља и других који се старају о деци са инвалидитетом да разумеју ризике и обуку родитеља и других који се старају о деци са инвалидитетом да разумеју ризике и 
откривају знаке да је дете било изложено злостављању;откривају знаке да је дете било изложено злостављању;

 предузимање потребних мера како би родитељи водили рачуна приликом избора оних који предузимање потребних мера како би родитељи водили рачуна приликом избора оних који 
ће се старати о деци са инвалидитетом и установа у које ће деца бити смештена те како би ће се старати о деци са инвалидитетом и установа у које ће деца бити смештена те како би 
се побољшала њихова способност да открију насиље;се побољшала њихова способност да открију насиље;

 организовање и подстицање група за подршку родитељима, родбини и другима који се организовање и подстицање група за подршку родитељима, родбини и другима који се 
брину о деци са инвалидитетом;брину о деци са инвалидитетом;

 предузимање мера како би осигурало да деца са инвалидитетом и они који се старају о предузимање мера како би осигурало да деца са инвалидитетом и они који се старају о 
њима знају да свако дете има право да се са њиме поступа с поштовањем и да имају право њима знају да свако дете има право да се са њиме поступа с поштовањем и да имају право 
да се обрате одговарајућим властима уколико достојанство деце буде нарушено;да се обрате одговарајућим властима уколико достојанство деце буде нарушено;

 запошљавање обученог особља у установама дечје заштите које ће бити подложно ефикасној запошљавање обученог особља у установама дечје заштите које ће бити подложно ефикасној 
контроли;контроли;

 сузбијање насилничког понашања у школама;сузбијање насилничког понашања у школама;

 формирање независног тела за мониторинг које ће бити доступно деци са инвалидитетом;формирање независног тела за мониторинг које ће бити доступно деци са инвалидитетом;

 усвајање и спровођење прописа који ће гарантовати да насилник буде удаљен из усвајање и спровођење прописа који ће гарантовати да насилник буде удаљен из 
домаћинства, а да дете оствари своје право да остане да живи у природној породици идомаћинства, а да дете оствари своје право да остане да живи у природној породици и

 постојање третмана и програма подршке за реинтеграцију жртава насиља.постојање третмана и програма подршке за реинтеграцију жртава насиља.

2828 ИстоИсто, одељак 42., одељак 42.
2929 ИстоИсто, одељак 43., одељак 43.
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Појединачне представке Појединачне представке 

Поједини Комитети овлашћени су да разматрају представке појединаца који тврде да су жртве Поједини Комитети овлашћени су да разматрају представке појединаца који тврде да су жртве 
неке повреде права предвиђене у тим уговорима. Од комитета којима се бави овај приручник, неке повреде права предвиђене у тим уговорима. Од комитета којима се бави овај приручник, 
појединци се могу обратити појединци се могу обратити Комитету за људска праваКомитету за људска права, , Комитету за особе са инвалидитетомКомитету за особе са инвалидитетом и  и 
Комитету против мучењаКомитету против мучења уколико су државе ратификовале Опциони протокол уз Пакт о грађанским  уколико су државе ратификовале Опциони протокол уз Пакт о грађанским 
и политичким правима, односно Конвенцију о правима особа са инвалидитетом или уколико су и политичким правима, односно Конвенцију о правима особа са инвалидитетом или уколико су 
поднеле посебну декларацију на основу члана 22. Конвенције против мучења. Србија је прихватила поднеле посебну декларацију на основу члана 22. Конвенције против мучења. Србија је прихватила 
надлежност ова три комитета, што значи да се појединци који се налазе под јурисдикцијом надлежност ова три комитета, што значи да се појединци који се налазе под јурисдикцијом 
Србије могу обратити овим уговорним телима.Србије могу обратити овим уговорним телима.

Одлуке које доносе уговорна тела нису пресуде, већ препоруке у смислу тумачења одређеног Одлуке које доносе уговорна тела нису пресуде, већ препоруке у смислу тумачења одређеног 
права и указивања државама на начин на који повреда треба да буде исправљена. Међутим, права и указивања државама на начин на који повреда треба да буде исправљена. Међутим, 
такве одлуке својом моралном снагом снажно утичу на државе, па се оне ретко одлучују да их не такве одлуке својом моралном снагом снажно утичу на државе, па се оне ретко одлучују да их не 
извршавају. извршавају. 

Нису сви комитети доступни појединцима. Њихова доступност зависи од тога да ли конкретна Нису сви комитети доступни појединцима. Њихова доступност зависи од тога да ли конкретна 
конвенција оставља могућност појединцима да се обраћају овим телима и да ли су државе конвенција оставља могућност појединцима да се обраћају овим телима и да ли су државе 
прихватиле овакву надлежност. Иако Комитет за права детета не предвиђа могућност индивидуалног прихватиле овакву надлежност. Иако Комитет за права детета не предвиђа могућност индивидуалног 
обраћања, остали механизми могу се користити у делу у коме гарантују права деци, а нарочито деци обраћања, остали механизми могу се користити у делу у коме гарантују права деци, а нарочито деци 
са инвалидитетом. Најширу такву могућност оставља, наравно, индивидуално обраћање Комитету са инвалидитетом. Најширу такву могућност оставља, наравно, индивидуално обраћање Комитету 
за особе са инвалидитетом. за особе са инвалидитетом. 

Посланици Народне скупштине морају водити рачуна о томе да ли су се појединци обраћали Посланици Народне скупштине морају водити рачуна о томе да ли су се појединци обраћали 
неком од поменутих комитета и да ли је комитет у конкретном случају донео препоруке за поступање. неком од поменутих комитета и да ли је комитет у конкретном случају донео препоруке за поступање. 
Уколико јесте, посланици могу испитати да ли је држава предузела мере како би одговорила на ове Уколико јесте, посланици могу испитати да ли је држава предузела мере како би одговорила на ове 
препоруке, али исто тако треба да прате одлучивање и у другим случајевима којима се успостављају препоруке, али исто тако треба да прате одлучивање и у другим случајевима којима се успостављају 
стандарди у одређеној области. На тај начин они могу предупредити да се појединци обрате стандарди у одређеној области. На тај начин они могу предупредити да се појединци обрате 
уговорним телима тражећи од Владе да предузме мере у одговарајућој области која мора бити уговорним телима тражећи од Владе да предузме мере у одговарајућој области која мора бити 
усаглашена са међународним стандардима. усаглашена са међународним стандардима. 
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Процедура појединачних представки састоји се у следећем:Процедура појединачних представки састоји се у следећем:

 појединац или група појединаца подноси представку надлежном комитету; појединац или група појединаца подноси представку надлежном комитету;

 Комитет разматра да ли је представка прихватљива и подноси је држави на Комитет разматра да ли је представка прихватљива и подноси је држави на 
поверљив начин како би се ова упознала са њеним садржајем;поверљив начин како би се ова упознала са њеним садржајем;

 у року од 6 месеци држава доставља писмено образложење у којем разјашњава  у року од 6 месеци држава доставља писмено образложење у којем разјашњава 
одређено питање и евентуалне правне лекове које појединац није исцрпио;одређено питање и евентуалне правне лекове које појединац није исцрпио;

 подносиоцу представке даје се прилика да прокоментарише наводе државе; подносиоцу представке даје се прилика да прокоментарише наводе државе;

 Комитет може тражити од државе и да предузме привремене мере, пре Комитет може тражити од државе и да предузме привремене мере, пре 
упуштања у суштину ствари;упуштања у суштину ствари;

 Комитет разматра представку на седници затвореној за јавност; Комитет разматра представку на седници затвореној за јавност;

 када донесе одлуку да је држава прекршила своје обавезе, Комитет предлаже  када донесе одлуку да је држава прекршила своје обавезе, Комитет предлаже 
мере које држава треба да предузме и тражи од државе да му достави извештај мере које држава треба да предузме и тражи од државе да му достави извештај 
о предузетим мерама у року од 90 дана од доношења одлуке.о предузетим мерама у року од 90 дана од доношења одлуке.

Услови прихватљивости индивидуалних представки Услови прихватљивости индивидуалних представки 

Да би Комитет могао да узме у разматрање индивидуалну представку, она мора да задовољи Да би Комитет могао да узме у разматрање индивидуалну представку, она мора да задовољи 
следеће услове:следеће услове:

Легитимни интересЛегитимни интерес — Подносилац мора показати да за то има легитимни интерес као могућа  — Подносилац мора показати да за то има легитимни интерес као могућа 
жртва повреде неког права. жртва повреде неког права. 

Исцрпеност домаћих правних лековаИсцрпеност домаћих правних лекова — Подносилац мора показати да је претходно искористио  — Подносилац мора показати да је претходно искористио 
све правне лекове који постоје у држави на чије се поступке жали.све правне лекове који постоје у држави на чије се поступке жали. 

Заснованост на одредби уговораЗаснованост на одредби уговора — Захтев се мора заснивати на некој одредби конвенције за чије је  — Захтев се мора заснивати на некој одредби конвенције за чије је 
спровођење надлежан одговарајући комитет (мора бити спровођење надлежан одговарајући комитет (мора бити компатибиланкомпатибилан с међународном конвенцијом). с међународном конвенцијом).
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Забрана злоупотребе праваЗабрана злоупотребе права — Захтев не сме представљати злоупотребу права на обраћање  — Захтев не сме представљати злоупотребу права на обраћање 
међународним органима. Овај разлог за одбацивање је предвиђен да би се међународна тела међународним органима. Овај разлог за одбацивање је предвиђен да би се међународна тела 
одбранила од кверуланата који не воде поступак да би бранили право, већ да би постигли друге одбранила од кверуланата који не воде поступак да би бранили право, већ да би постигли друге 
циљеве, као што су лично задовољство, публицитет и шиканирање других.циљеве, као што су лично задовољство, публицитет и шиканирање других.

Забрана литиспенденцијеЗабрана литиспенденције — Суштински истоветан захтев не може се истовремено упутити разним  — Суштински истоветан захтев не може се истовремено упутити разним 
телима, нпр. Комитету за људска права и Европском суду за људска права (литиспенденција). Пред телима, нпр. Комитету за људска права и Европском суду за људска права (литиспенденција). Пред 
неке органе се, међутим, може изаћи са захтевом који је раније коначно размотрило неко друго тело. неке органе се, међутим, може изаћи са захтевом који је раније коначно размотрило неко друго тело. 

Релевантна пракса комитета Релевантна пракса комитета 

Комитет за права детета не предвиђа могућност испитивања индивидуалних представки, па Комитет за права детета не предвиђа могућност испитивања индивидуалних представки, па 
изостаје и релевантна пракса у овој области. Остала уговорна тела се у својој јуриспруденцији изостаје и релевантна пракса у овој области. Остала уговорна тела се у својој јуриспруденцији 
углавном нису бавила различитим аспектима права деце са инвалидитетом, што не значи да се углавном нису бавила различитим аспектима права деце са инвалидитетом, што не значи да се 
ова права не крше. Разлоге треба тражити пре свега у недовољном образовању и информисаности ова права не крше. Разлоге треба тражити пре свега у недовољном образовању и информисаности 
појединаца, али и у томе да за кршење права деце са инвалидитетом неко мора да поднесе појединаца, али и у томе да за кршење права деце са инвалидитетом неко мора да поднесе 
представку у њихово име. Ипак, постоји неколико случајева који су занимљиви за ово питање, иако представку у њихово име. Ипак, постоји неколико случајева који су занимљиви за ово питање, иако 
су неки од њих одбачени због тога што нису испуњавали све услове за прихватање представке. су неки од њих одбачени због тога што нису испуњавали све услове за прихватање представке. 

 

ПримерПример

Свакако је најзначајнији предмет Свакако је најзначајнији предмет А. Т. против МађарскеА. Т. против Мађарске из 2003. године, о којем је 2005. године  из 2003. године, о којем је 2005. године 
одлучивао Комитет за елиминацију дискриминације према женама. одлучивао Комитет за елиминацију дискриминације према женама. 

Подноситељка представке је тврдила да је четири године изложена озбиљном породичном насиљу Подноситељка представке је тврдила да је четири године изложена озбиљном породичном насиљу 
мужа и оца њено двоје деце. Она је истовремено тврдила да није потражила уточиште у некој од сигурних мужа и оца њено двоје деце. Она је истовремено тврдила да није потражила уточиште у некој од сигурних 
кућа јер једно њено дете пати од озбиљних можданих оштећења, а нема сигурне куће која је опремљена кућа јер једно њено дете пати од озбиљних можданих оштећења, а нема сигурне куће која је опремљена 
тако да може да прими дете са инвалидитетом. тако да може да прими дете са инвалидитетом. 
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У априлу 2003. године мађарски парламент је усвојио резолуцију о националној стратегији за У априлу 2003. године мађарски парламент је усвојио резолуцију о националној стратегији за 
превенцију и делотворно третирање породичног насиља, којом се предвиђа усвајање различитих мера као превенцију и делотворно третирање породичног насиља, којом се предвиђа усвајање различитих мера као 
што су забрана приласка, давање приоритета поступцима у којима се тврди да постоји породично насиље што су забрана приласка, давање приоритета поступцима у којима се тврди да постоји породично насиље 
и сл. Разматрајући овај случај, Комитет је захтевао од Мађарске да предузме неодложне и ефективне мере и сл. Разматрајући овај случај, Комитет је захтевао од Мађарске да предузме неодложне и ефективне мере 
како би се подноситељки представке и њеној породици гарантовао физички и психички интегритет и како би се подноситељки представке и њеној породици гарантовао физички и психички интегритет и 
обезбедио сигуран дом у коме ће им се пружити одговарајућа подршка и правна помоћ, као и накнада обезбедио сигуран дом у коме ће им се пружити одговарајућа подршка и правна помоћ, као и накнада 
штете пропорционална психичком и физичком насиљу које су претрпели. штете пропорционална психичком и физичком насиљу које су претрпели. 

Држава се, при том, обавезала, да осигура жртвама породичног насиља максималну Држава се, при том, обавезала, да осигура жртвама породичног насиља максималну 
заштиту и да предузме све неопходне мере да обезбеди остварење националне стратегије, заштиту и да предузме све неопходне мере да обезбеди остварење националне стратегије, 
укључујући и приступ свих лица сигурним кућама (па и деци са инвалидитетом). укључујући и приступ свих лица сигурним кућама (па и деци са инвалидитетом). 

Истражна процедураИстражна процедура

Конвенција против мучења, Опциони протокол уз Конвенцију о елиминацији свих облика Конвенција против мучења, Опциони протокол уз Конвенцију о елиминацији свих облика 
дискриминације жена и Конвенција о заштити свих особа од принудног нестанка предвиђају још дискриминације жена и Конвенција о заштити свих особа од принудног нестанка предвиђају још 
једно средство контроле да ли државе испуњавају своје међународне обавезе — тзв. истражну једно средство контроле да ли државе испуњавају своје међународне обавезе — тзв. истражну 
процедуру. Тако, процедуру. Тако, уколико комитети приме поуздане информације о озбиљном и системском уколико комитети приме поуздане информације о озбиљном и системском 
кршењу одредби неке од поменутих конвенција, они могу позвати државу да сарађује и да кршењу одредби неке од поменутих конвенција, они могу позвати државу да сарађује и да 
достави примедбе на добијене информациједостави примедбе на добијене информације. Комитети могу да одреде једног или више својих . Комитети могу да одреде једног или више својих 
чланова који ће спровести истрагу и о томе без одлагања известити остале чланове Комитета. чланова који ће спровести истрагу и о томе без одлагања известити остале чланове Комитета. 
Истрага је поверљиве природе и заснива се на сарадњи државе о којој се ради. У складу са овим Истрага је поверљиве природе и заснива се на сарадњи државе о којој се ради. У складу са овим 
принципом, само уз сагласност дате државе и када је то неопходно, истрага се може обавити и принципом, само уз сагласност дате државе и када је то неопходно, истрага се може обавити и 
на територији те државе. Налази истраге и разматрања Комитета у виду коментара достављају се на територији те државе. Налази истраге и разматрања Комитета у виду коментара достављају се 
држави, која има рок од 6 месеци да упути своје примедбе на ове коментаре. После истека тог рока држави, која има рок од 6 месеци да упути своје примедбе на ове коментаре. После истека тог рока 
Комитет може позвати државу да пружи и детаљне информације о мерама које је предузела, као Комитет може позвати државу да пружи и детаљне информације о мерама које је предузела, као 
и додатне информације када Комитет сматра да је то неопходно. Након овог испитивања Комитет и додатне информације када Комитет сматра да је то неопходно. Након овог испитивања Комитет 
сачињава резиме налаза и ставља га у извештај који подноси Генералној скупштини УН, а извештај сачињава резиме налаза и ставља га у извештај који подноси Генералној скупштини УН, а извештај 
може и да се објави како би се учинио доступним осталим државама, али само уз сагласност може и да се објави како би се учинио доступним осталим државама, али само уз сагласност 
државе која је била предмет испитивања. државе која је била предмет испитивања. 
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Овај метод испитивања стања људских права у некој земљи омогућава Комитету да се бави Овај метод испитивања стања људских права у некој земљи омогућава Комитету да се бави 
систематским и озбиљним кршењима, да препоручи држави мере за сузбијање ових кршења, систематским и озбиљним кршењима, да препоручи држави мере за сузбијање ових кршења, 
да упути препоруке за постизање већег степена остваривања људских права, као и да сарађује са да упути препоруке за постизање већег степена остваривања људских права, као и да сарађује са 
државом у циљу унапређења тих правадржавом у циљу унапређења тих права. . 

Међутим, овај метод испитивања стања људских права не користи се често. Комитет против Међутим, овај метод испитивања стања људских права не користи се често. Комитет против 
мучења је до сада испитивао стање у седам земаља, међу којима је била и државна заједница мучења је до сада испитивао стање у седам земаља, међу којима је била и државна заједница 
Србија и Црна Гора 2004. године, док је Комитет за елиминацију свих облика дискриминације Србија и Црна Гора 2004. године, док је Комитет за елиминацију свих облика дискриминације 
према женама само у једном случају, 2005. године, испитивао стање у Мексику.према женама само у једном случају, 2005. године, испитивао стање у Мексику.

НАЈВАЖНИЈИ ДОКУМЕНТИ „МЕКОГ” ПРАВА У ОБЛАСТИ ПРАВА НАЈВАЖНИЈИ ДОКУМЕНТИ „МЕКОГ” ПРАВА У ОБЛАСТИ ПРАВА 
ДЕЦЕ И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМДЕЦЕ И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Извори тзв. „меког” права су правно необавезујући акти међународног јавног права — резолуције, Извори тзв. „меког” права су правно необавезујући акти међународног јавног права — резолуције, 
декларације и други акти који представљају моралну и политичку, али не и правну обавезу за државе декларације и други акти који представљају моралну и политичку, али не и правну обавезу за државе 
које су их усвојиле. Ипак, треба имати на уму да неки документи који су првобитно замишљени као део које су их усвојиле. Ипак, треба имати на уму да неки документи који су првобитно замишљени као део 
„меког” права могу временом постати део обавезујућих норми међународног јавног права уколико „меког” права могу временом постати део обавезујућих норми међународног јавног права уколико 
их државе усвоје као део међународног обичајног права. Стандардна правила за изједначавање их државе усвоје као део међународног обичајног права. Стандардна правила за изједначавање 
могућности које се пружају особама са инвалидитетом представљају најбољи пример. Генерална могућности које се пружају особама са инвалидитетом представљају најбољи пример. Генерална 
скупштина УН је 1993. године усвојила овај акт као правно необавезујући документ и она су у почетку скупштина УН је 1993. године усвојила овај акт као правно необавезујући документ и она су у почетку 
представљала моралну и политичку обавезу за државе које су их изгласале. Постепено, све већи број представљала моралну и политичку обавезу за државе које су их изгласале. Постепено, све већи број 
држава је интегрисао одредбе Стандардних правила у своје унутрашње правне прописе, па су она држава је интегрисао одредбе Стандардних правила у своје унутрашње правне прописе, па су она 
постала део међународног обичајног права.постала део међународног обичајног права.

У овом одељку пажња ће се, осим Стандардним правилима, посветити и најважнијим документима У овом одељку пажња ће се, осим Стандардним правилима, посветити и најважнијим документима 
„меког” права у области образовања деце са инвалидитетом, а то су „меког” права у области образовања деце са инвалидитетом, а то су Сундберг декларацијаСундберг декларација и  и Изјава Изјава 
из Саламанкеиз Саламанке.



ПРИРУЧНИК ЗА ПОСЛАНИКЕ  4949  

Стандардна правила за изједначавање могућности Стандардна правила за изједначавање могућности 
које се пружају особама са инвалидитетомкоје се пружају особама са инвалидитетом

Генерална скупштина УН усвојила је у децембру 1993. године Стандардна правила за изједначавање Генерална скупштина УН усвојила је у децембру 1993. године Стандардна правила за изједначавање 
могућности које се пружају особама са инвалидитетом. Усвајање овог акта представља круну могућности које се пружају особама са инвалидитетом. Усвајање овог акта представља круну 
Деценије УН посвећене особама са инвалидитетом (1983–1992) и значајан напредак у борби за Деценије УН посвећене особама са инвалидитетом (1983–1992) и значајан напредак у борби за 
права особа са инвалидитетом. СРЈ је прихватила Стандардна правила у марту 1995. године, а Србија права особа са инвалидитетом. СРЈ је прихватила Стандардна правила у марту 1995. године, а Србија 
је унела поједине одредбе овог документа у текст Закона о спречавању дискриминације особа са је унела поједине одредбе овог документа у текст Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом из 2006. године. Стандардна правила данас представљају извор међународног инвалидитетом из 2006. године. Стандардна правила данас представљају извор међународног 
обичајног права због великог броја држава које су прихватиле и поштују њихове одредбе, па су тиме обичајног права због великог броја држава које су прихватиле и поштују њихове одредбе, па су тиме 
постала и правно обавезујући акт.постала и правно обавезујући акт.

Сврха Стандардних правила је да обезбеде да особе и деца са инвалидитетом уживају иста Сврха Стандардних правила је да обезбеде да особе и деца са инвалидитетом уживају иста 
права и обавезе као и остали чланови друштва у којем живе.права и обавезе као и остали чланови друштва у којем живе. Значајно је то што Стандардна  Значајно је то што Стандардна 
правила изричито апострофирају децу са инвалидитетом као посебну групацију међу особама са правила изричито апострофирају децу са инвалидитетом као посебну групацију међу особама са 
инвалидитетом којој треба посветити посебну пажњу (предговор Стандардних правила, одељак 15).инвалидитетом којој треба посветити посебну пажњу (предговор Стандардних правила, одељак 15).

Диспозитивни део Стандардних правила чине 22 правила, као и одредбе о контроли примене Диспозитивни део Стандардних правила чине 22 правила, као и одредбе о контроли примене 
правила. У првом одељку Стандардних правила налазе се одредбе о стварању предуслова за правила. У првом одељку Стандардних правила налазе се одредбе о стварању предуслова за 
равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота. У другом равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота. У другом 
одељку су дефинисана примарна циљна подручја у којима треба обезбедити равноправно учешће, а одељку су дефинисана примарна циљна подручја у којима треба обезбедити равноправно учешће, а 
у трећем мере за спровођење правила. Одређен је и механизам за праћење примене правила.у трећем мере за спровођење правила. Одређен је и механизам за праћење примене правила.

Државе треба да поштују принцип једнаких могућности за примарно, секундарно и терцијарно Државе треба да поштују принцип једнаких могућности за примарно, секундарно и терцијарно 
образовање деце и младих са свим врстама инвалидитета, укључујући и оне најтежеобразовање деце и младих са свим врстама инвалидитета, укључујући и оне најтеже (Правило 6,  (Правило 6, 
одељак 4). Посебну пажњу треба посветити деци са инвалидитетом предшколског узраста и веома одељак 4). Посебну пажњу треба посветити деци са инвалидитетом предшколског узраста и веома 
малој деци са инвалидитетом (Правило 6, одељак 5). Образовање деце са инвалидитетом треба да малој деци са инвалидитетом (Правило 6, одељак 5). Образовање деце са инвалидитетом треба да 
постане интегрални део образовног система, а постане интегрални део образовног система, а специјалне образовне установе треба да буду опција специјалне образовне установе треба да буду опција 
само у случају када општи школски систем не задовољава потребе свихсамо у случају када општи школски систем не задовољава потребе свих. . 

Питања инвалидности морају се укључити у свако релевантно формулисање политике и Питања инвалидности морају се укључити у свако релевантно формулисање политике и 
планирање на националном нивоу.планирање на националном нивоу. Државе су одговорне за прикупљање и ширење информација о  Државе су одговорне за прикупљање и ширење информација о 
условима живота особа са инвалидитетом. У складу са Стандардним правилима, државе су одговорне условима живота особа са инвалидитетом. У складу са Стандардним правилима, државе су одговорне 
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за стварање законских основа за мере чији је циљ постизање пуне интегрисаности и равноправности за стварање законских основа за мере чији је циљ постизање пуне интегрисаности и равноправности 
особа са инвалидитетом у друштву. Државе су финансијски одговорне за националне програме и особа са инвалидитетом у друштву. Државе су финансијски одговорне за националне програме и 
мере чији је циљ стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом. мере чији је циљ стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом. Питања инвалидности Питања инвалидности 
треба узети у обзир приликом сваког планирања буџета. треба узети у обзир приликом сваког планирања буџета. 

Сундберг декларацијаСундберг декларација

У склопу Светске конференције о акцијама и програмима за образовање, превентиву и интеграцију, У склопу Светске конференције о акцијама и програмима за образовање, превентиву и интеграцију, 
одржане под покровитељством Унеска 1981. године у Малаги (Шпанија), усвојена је Сундберг одржане под покровитељством Унеска 1981. године у Малаги (Шпанија), усвојена је Сундберг 
декларација. Декларација је тако названа у част Нилса Ивара Сундберга, који је руководио програмом декларација. Декларација је тако названа у част Нилса Ивара Сундберга, који је руководио програмом 
Унеска за специјално образовање. Декларација афирмише право сваке особе са инвалидитетом, Унеска за специјално образовање. Декларација афирмише право сваке особе са инвалидитетом, 
па и деце са инвалидитетом, на образовање, обуку, тренинг, приступ култури и информацијама.па и деце са инвалидитетом, на образовање, обуку, тренинг, приступ култури и информацијама.
У декларацији се инсистира на укључивању организација ових особа у процесе одлучивања и У декларацији се инсистира на укључивању организација ових особа у процесе одлучивања и 
наглашава се значај одговарајуће обуке особља, развоја нових технологија и истраживања, као и наглашава се значај одговарајуће обуке особља, развоја нових технологија и истраживања, као и 
интеграције особа са инвалидитетом у редовне друштвене токове још од најмлађег узраста.интеграције особа са инвалидитетом у редовне друштвене токове још од најмлађег узраста.

Изјава из СаламанкеИзјава из Саламанке

Светска конференција о специјалном образовању на тему „Приступ и квалитет” одржана Светска конференција о специјалном образовању на тему „Приступ и квалитет” одржана 
је 1994. године под покровитељством Унеска у Саламанки (Шпанија). Учесници конференције је 1994. године под покровитељством Унеска у Саламанки (Шпанија). Учесници конференције 
усвојили су Изјаву о начелима, политици и пракси у образовању лица са посебним образовним усвојили су Изјаву о начелима, политици и пракси у образовању лица са посебним образовним 
потребама. Изјава наглашава право сваког детета на квалитетно образовање (одељак 2), подсећа потребама. Изјава наглашава право сваког детета на квалитетно образовање (одељак 2), подсећа 
на јединствене особине, способности и потребе сваког детета, а од образовних система и програма на јединствене особине, способности и потребе сваког детета, а од образовних система и програма 
тражи да уваже те индивидуалне особине, потребе и способности деце. У изјави се истиче да тражи да уваже те индивидуалне особине, потребе и способности деце. У изјави се истиче да 
инклузивне редовне школе које воде рачуна о потребама деце са инвалидитетом представљају инклузивне редовне школе које воде рачуна о потребама деце са инвалидитетом представљају 
значајно оруђе у сузбијању дискриминаторских ставова (одељак 2). Оквир за деловање у вези с значајно оруђе у сузбијању дискриминаторских ставова (одељак 2). Оквир за деловање у вези с 
посебним образовним потребама чини саставни део Изјаве из Саламанке. Руководеће начело овог посебним образовним потребама чини саставни део Изјаве из Саламанке. Руководеће начело овог 
оквира је идеја да би школство требало да задовољи потребе све деце за образовањем. Образовање оквира је идеја да би школство требало да задовољи потребе све деце за образовањем. Образовање 
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засновано на посебним потребама деце почива на идеји да су људске разлике нормалне и да би засновано на посебним потребама деце почива на идеји да су људске разлике нормалне и да би 
систем требало прилагодити потребама појединаца, а не да се појединачно дете уклапа у унапред систем требало прилагодити потребама појединаца, а не да се појединачно дете уклапа у унапред 
задате оквире садржаја и темпа у коме се образовни процес одвија. Дакле, задате оквире садржаја и темпа у коме се образовни процес одвија. Дакле, индивидуални приступиндивидуални приступ 
представља кључ за остваривање пуних потенцијала сваког детета и темељ делотворног уживања представља кључ за остваривање пуних потенцијала сваког детета и темељ делотворног уживања 
права на образовање.права на образовање.
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Поглавље II

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ: СТАНДАРДИ ЗАШТИТЕ

САВЕТА ЕВРОПЕ

Савет Европе је регионална међународна организација, настала после Другог светског рата Савет Европе је регионална међународна организација, настала после Другог светског рата 
(1949), када је неколико држава, инспирисаних великим идејама о уједињењу Европе, решило да (1949), када је неколико држава, инспирисаних великим идејама о уједињењу Европе, решило да 
створи организацију која ће постићи највеће јединство својих чланица (чл. 1. Статута) и заштитити створи организацију која ће постићи највеће јединство својих чланица (чл. 1. Статута) и заштитити 
и промовисати слободу и све демократске вредности. Поштовање људских права је у оквиру Савета и промовисати слободу и све демократске вредности. Поштовање људских права је у оквиру Савета 
Европе постављено као један од примарних задатака и услова за пријем у чланство (чл. 3. и 4. Европе постављено као један од примарних задатака и услова за пријем у чланство (чл. 3. и 4. 
Статута). Истакнута је и воља чланова оснивача ове организације да у њу уђу све европске земље, Статута). Истакнута је и воља чланова оснивача ове организације да у њу уђу све европске земље, 
што је готово постигнуто, јер су данас све европске државе, осим Белорусије, чланице Савета Европе. што је готово постигнуто, јер су данас све европске државе, осим Белорусије, чланице Савета Европе. 
Србија је чланица Савета Европе од 2003. године.Србија је чланица Савета Европе од 2003. године.

У наставку текста биће речи о конвенцијама донетим у оквиру Савета Европе, а које су значајне У наставку текста биће речи о конвенцијама донетим у оквиру Савета Европе, а које су значајне 
за остваривање права и заштиту деце са инвалидитетом. Најпре ће бити представљен најважнији за остваривање права и заштиту деце са инвалидитетом. Најпре ће бити представљен најважнији 
извор — извор — Европска конвенција о људским правима и основним слободамаЕвропска конвенција о људским правима и основним слободама — и релевантна  — и релевантна 
јуриспруденција Европског суда за људска права, којa прати да ли државе уговорнице поштују јуриспруденција Европског суда за људска права, којa прати да ли државе уговорнице поштују 
преузете обавезе и даје тумачење одредби конвенције. Затим ће бити речи о преузете обавезе и даје тумачење одредби конвенције. Затим ће бити речи о Европској конвенцији Европској конвенцији 
о вршењу дечјих права, Европској социјалној повељи о вршењу дечјих права, Европској социјалној повељи и Европској конвенцији о заштити деце од  Европској конвенцији о заштити деце од 
сексуалне експлоатације и сексуалног злостављањасексуалне експлоатације и сексуалног злостављања. Потом се обрађују . Потом се обрађују Европска конвенција Европска конвенција 
о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих казни и поступакао спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих казни и поступака и релевантна пракса  и релевантна пракса 
и стандарди Европског комитета против мучења. Овај комитет је формиран на основу поменуте и стандарди Европског комитета против мучења. Овај комитет је формиран на основу поменуте 

Део први
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конвенције како би се пратило да ли државе уговорнице примењују преузете обавезе. На крају се конвенције како би се пратило да ли државе уговорнице примењују преузете обавезе. На крају се 
помињу извори „меког” права, донети под окриљем Савета Европе, а који су релевантни за децу помињу извори „меког” права, донети под окриљем Савета Европе, а који су релевантни за децу 
са инвалидитетом.са инвалидитетом.

ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМАЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА
И ОСНОВНИМ СЛОБОДАМА И ОСНОВНИМ СЛОБОДАМА 

Убрзо после оснивања Савета Европе, под његовим окриљем припремљен је нацрт Конвенције Убрзо после оснивања Савета Европе, под његовим окриљем припремљен је нацрт Конвенције 
о заштити људских права и основних слобода, касније популарно назване Европска конвенција о о заштити људских права и основних слобода, касније популарно назване Европска конвенција о 
људским правима (ЕКЉП), коју је у Риму 1950. године потписало 13 држава чланица Савета.људским правима (ЕКЉП), коју је у Риму 1950. године потписало 13 држава чланица Савета.3030 
Средином 2010. године уговорнице ове конвенције су све државе Европе, осим Белорусије. Права и Средином 2010. године уговорнице ове конвенције су све државе Европе, осим Белорусије. Права и 
слободе гарантоване Европском конвенцијом односе се на свако лице, а не посебно на децу, мада слободе гарантоване Европском конвенцијом односе се на свако лице, а не посебно на децу, мада 
постоје неке одредбе које се у већој мери односе на малолетнике.постоје неке одредбе које се у већој мери односе на малолетнике.

Основна права и слободе из Конвенције:Основна права и слободе из Конвенције:

 право на живот (чл. 2)право на живот (чл. 2)

 забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања (чл. 3)забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања (чл. 3)

 забрана ропства и принудног рада (чл. 4)забрана ропства и принудног рада (чл. 4)

 право на слободу и сигурност (чл. 5)право на слободу и сигурност (чл. 5)

 право на правично суђење (чл. 6)право на правично суђење (чл. 6)

 кажњавање само на основу закона (чл. 7)кажњавање само на основу закона (чл. 7)

 право на поштовање приватног и породичног живота (чл. 8)право на поштовање приватног и породичног живота (чл. 8)

 слобода мисли, савести и вероисповести (чл. 9)слобода мисли, савести и вероисповести (чл. 9)

3030 Конвенција је ступила на снагу у септембру 1953. године. Конвенција је ступила на снагу у септембру 1953. године.
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 слобода изражавања (чл. 10)слобода изражавања (чл. 10)

 слобода окупљања и удруживања (чл. 11)слобода окупљања и удруживања (чл. 11)

 право на склапање брака (чл. 12)право на склапање брака (чл. 12)

 право на делотворни правни лек (чл. 13)право на делотворни правни лек (чл. 13)

 забрана дискриминације (чл. 14)забрана дискриминације (чл. 14)

Уз Европску конвенцију донето је још 14 протокола, од којих се неки баве процедуралним Уз Европску конвенцију донето је још 14 протокола, од којих се неки баве процедуралним 
питањима, док неки повећавају каталог гарантованих људских права увођењем нових, материјалних питањима, док неки повећавају каталог гарантованих људских права увођењем нових, материјалних 
одредби.одредби.

 право на мирно уживање имовине (чл. 1)право на мирно уживање имовине (чл. 1)

 право на образовање (чл. 2)право на образовање (чл. 2)

 право на слободне изборе (чл. 3)право на слободне изборе (чл. 3)

 забрана дужничког ропства (чл. 1)забрана дужничког ропства (чл. 1)

 слобода кретања (чл. 2)слобода кретања (чл. 2)

 забрана протеривања сопствених држављана (чл. 3)забрана протеривања сопствених држављана (чл. 3)

 забрана колективног протеривања странаца (чл. 4)забрана колективног протеривања странаца (чл. 4)

 забрана изрицања и извршавања смртне казне (чл. 1)забрана изрицања и извршавања смртне казне (чл. 1)

 заштита у поступку протеривања странаца (чл. 1)заштита у поступку протеривања странаца (чл. 1)

 право на жалбу у кривичним стварима (чл. 2)право на жалбу у кривичним стварима (чл. 2)

 право на награду за погрешну осуду (чл. 3)право на награду за погрешну осуду (чл. 3)

 право не бити суђен или кажњен два пута у истој правној ствари (чл. 4)право не бити суђен или кажњен два пута у истој правној ствари (чл. 4)

 једнакост супружника (чл. 5)једнакост супружника (чл. 5)

Први протоколПрви протокол

Четврти протоколЧетврти протокол

Шести протоколШести протокол

Седми протокол Седми протокол 
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 општа забрана дискриминације (чл. 1)општа забрана дискриминације (чл. 1)

 апсолутна забрана смртне казне (чл. 1)апсолутна забрана смртне казне (чл. 1)

Европски суд за људска права Европски суд за људска права 

Европски суд за људска права је основни орган надзора над поштовањем обавеза преузетих Европски суд за људска права је основни орган надзора над поштовањем обавеза преузетих 
Европском конвенцијом о људским правима. Налази се у седишту Савета Европе, у Стразбуру Европском конвенцијом о људским правима. Налази се у седишту Савета Европе, у Стразбуру 
(Француска).(Француска).3131 У саставу Суда има онолико судија колико има држава уговорница Конвенције,  У саставу Суда има онолико судија колико има држава уговорница Конвенције, 
односно 47 судија. односно 47 судија. 

Поступак пред овим судом могу покренути државе (Поступак пред овим судом могу покренути државе (међудржавне представкемеђудржавне представке) и појединци ) и појединци 
(појединачне представкепојединачне представке).).

За разлику од међудржавних представки, индивидуалне представке се подносе масовно и За разлику од међудржавних представки, индивидуалне представке се подносе масовно и 
данас чак доводе до загушења рада Суда. Према члану 34. Конвенциједанас чак доводе до загушења рада Суда. Према члану 34. Конвенције „Суд може да прима  „Суд може да прима 
представке од сваке особе, невладине организације или група лица које тврде да су жртве представке од сваке особе, невладине организације или група лица које тврде да су жртве 
повреде права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу, учињене од стране неке повреде права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу, учињене од стране неке 
високе стране уговорнице”високе стране уговорнице”. Том револуционарном одредбом као странка у спору први пут у . Том револуционарном одредбом као странка у спору први пут у 
историји међународног судства појављује се и појединац. Он може поднети представку против историји међународног судства појављује се и појединац. Он може поднети представку против 
свакесваке државе уговорнице Конвенције, која има надлежност да штити права и слободе по члану државе уговорнице Конвенције, која има надлежност да штити права и слободе по члану 
1. Конвенције, а то су најчешће државе чији су они држављани. Према члану 34. Конвенције, 1. Конвенције, а то су најчешће државе чији су они држављани. Према члану 34. Конвенције, 
право на подношење представке не ограничава се само на држављане државе уговорнице, право на подношење представке не ограничава се само на држављане државе уговорнице, 
већ припада свим лицима која су била под јурисдикцијом државе уговорнице која је наводно већ припада свим лицима која су била под јурисдикцијом државе уговорнице која је наводно 
прекршила неку одредбу Конвенције (дакле, и држављанима држава које нису уговорнице и прекршила неку одредбу Конвенције (дакле, и држављанима држава које нису уговорнице и 
апатридима). апатридима). 

Такође, представке могу подносити и поједине невладине организације и групе особа. Такође, представке могу подносити и поједине невладине организације и групе особа. 

3131 Када сматра да је то неопходно, Суд може обављати своје послове и на територији држава чланица. Када сматра да је то неопходно, Суд може обављати своје послове и на територији држава чланица. 

Дванаести протокол Дванаести протокол 

Тринаести протокол Тринаести протокол 
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Услови за прихватање индивидуалних представки исти су као код комитета, али постоје и додатни Услови за прихватање индивидуалних представки исти су као код комитета, али постоје и додатни 
услови које треба испунити да би се представка прогласила прихватљивом. То су:услови које треба испунити да би се представка прогласила прихватљивом. То су:

Временски рок од 6 месециВременски рок од 6 месеци — Европска конвенција за људска права предвиђа временски рок  — Европска конвенција за људска права предвиђа временски рок 
у коме се појединац може обратити Европском суду — 6 месеци од дана доношења правноснажне у коме се појединац може обратити Европском суду — 6 месеци од дана доношења правноснажне 
одлуке пред домаћим органом у конкретном предмету. одлуке пред домаћим органом у конкретном предмету. 

Представка не сме бити очигледно неоснованаПредставка не сме бити очигледно неоснована — Европски суд је по овом основу одбацио  — Европски суд је по овом основу одбацио 
много поднесака. Овим се међународном органу пружа могућност да се растерети од тривијалних много поднесака. Овим се међународном органу пружа могућност да се растерети од тривијалних 
и кверулантских захтева. Тиме се истовремено даје и врло широко овлашћење органу да одбацује и кверулантских захтева. Тиме се истовремено даје и врло широко овлашћење органу да одбацује 
захтеве без образложења или с врло кратким образложењем, па се због тога ово решење критикује.захтеве без образложења или с врло кратким образложењем, па се због тога ово решење критикује.

Захтев да постоји значајније оштећењеЗахтев да постоји значајније оштећење — Један од нових услова уведених изменом досадашњег  — Један од нових услова уведених изменом досадашњег 
члана 35. Европске конвенције чланом 12. Четрнаестог протокола јесте могућност одбацивања члана 35. Европске конвенције чланом 12. Четрнаестог протокола јесте могућност одбацивања 
представке уколико њен подносилац није претрпео „значајније оштећење” (енгл. представке уколико њен подносилац није претрпео „значајније оштећење” (енгл. significant significant 
disadvantagedisadvantage), осим уколико поштовање људских права захтева испитивање меритума и уколико ), осим уколико поштовање људских права захтева испитивање меритума и уколико 
домаћи судови нису прописно размотрили случај. Како је овај основ за одбацивање представке домаћи судови нису прописно размотрили случај. Како је овај основ за одбацивање представке 
још недефинисан и донекле непрецизан, потребно је да судска пракса утврди мерила која ближе још недефинисан и донекле непрецизан, потребно је да судска пракса утврди мерила која ближе 
одређују у којим се случајевима представка одбацује по овом основу.одређују у којим се случајевима представка одбацује по овом основу.3232

Суд одлуке доноси већином гласова присутних судијаСуд одлуке доноси већином гласова присутних судија. Пресуде су обавезне и чл. 46, ст. 1. . Пресуде су обавезне и чл. 46, ст. 1. 
Конвенције предвиђа да државе уговорнице „преузимају обавезу да се повинују правноснажној Конвенције предвиђа да државе уговорнице „преузимају обавезу да се повинују правноснажној 
пресуди Суда у сваком предмету у коме су странке.”пресуди Суда у сваком предмету у коме су странке.” Пресудом се најчешће досуђује  Пресудом се најчешће досуђује новчани новчани 
износизнос, али се може наложити и предузимање индивидуалних и општих мера. , али се може наложити и предузимање индивидуалних и општих мера. Индивидуалне Индивидуалне 
меремере се предузимају онда када правично задовољење није довољно да отклони повреду, па се  се предузимају онда када правично задовољење није довољно да отклони повреду, па се 
може наложити поновно отварање поступка, укидање одлуке о депортацији и сл. може наложити поновно отварање поступка, укидање одлуке о депортацији и сл. Опште мереОпште мере се  се 
предузимају када је неопходно спречити нове повреде у будућности, које су изазване пропустима предузимају када је неопходно спречити нове повреде у будућности, које су изазване пропустима 
у законодавству или његовим погрешним тумачењем и неадекватном праксом судских органа. у законодавству или његовим погрешним тумачењем и неадекватном праксом судских органа. 
Тада је потребно да држава што пре измени или допуни постојеће прописе и праксу, у складуТада је потребно да држава што пре измени или допуни постојеће прописе и праксу, у складу
с с препорукама Суда. препорукама Суда. 

3232 Због тога је у прелазним и завршним одредбама Стандардног протокола предвиђено да ће се у прве две године примене формирање  Због тога је у прелазним и завршним одредбама Стандардног протокола предвиђено да ће се у прве две године примене формирање 
судске праксе о овом питању оставити само већима и Великом већу. По истеку тог прелазног периода и утврђивању јасних критеријума судске праксе о овом питању оставити само већима и Великом већу. По истеку тог прелазног периода и утврђивању јасних критеријума 
који прецизирају „значајније оштећење”, судија појединац и трочлани одбор увешће у примену овај нови услов.који прецизирају „значајније оштећење”, судија појединац и трочлани одбор увешће у примену овај нови услов.
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Ово је једини механизам заштите људских права који предвиђа и механизам надзора над Ово је једини механизам заштите људских права који предвиђа и механизам надзора над 
извршавањем пресуда Суда. извршавањем пресуда Суда. Комитет министара захтева од државе против које је пресуда Комитет министара захтева од државе против које је пресуда 
донета да поднесе извештај о мерама које је предузела у циљу спровођења пресудедонета да поднесе извештај о мерама које је предузела у циљу спровођења пресуде (чл. 46, ст. 2.  (чл. 46, ст. 2. 
Конвенције). Комитет министара одржава неколико састанака годишње и на њима разматра да ли су Конвенције). Комитет министара одржава неколико састанака годишње и на њима разматра да ли су 
пресуде извршене или нису, а када се увери да је држава спровела мере које је Суд наложио, доноси пресуде извршене или нису, а када се увери да је држава спровела мере које је Суд наложио, доноси 
посебну резолуцију којом констатује да је држава испунила своју обавезу. Уколико држава одбија да посебну резолуцију којом констатује да је држава испунила своју обавезу. Уколико држава одбија да 
изврши пресуду, Комитет министара може предузимати дипломатске иницијативе, доносити изврши пресуду, Комитет министара може предузимати дипломатске иницијативе, доносити interiminterim 
резолуције којима се одређују привремене мере ради спровођења пресуда и утврђивати рокове за резолуције којима се одређују привремене мере ради спровођења пресуда и утврђивати рокове за 
њихово извршење, претити суспензијом чланских права у Савету Европе и позивати друге чланице њихово извршење, претити суспензијом чланских права у Савету Европе и позивати друге чланице 
да предузму мере против ове државе.да предузму мере против ове државе.3333

Представници Народне скупштине од извршне власти могу тражити приступ информацијама Представници Народне скупштине од извршне власти могу тражити приступ информацијама 
о индивидуалним случајевима и представкама које су грађани Србије поднели како би стекли о индивидуалним случајевима и представкама које су грађани Србије поднели како би стекли 
увид у системске проблеме који доводе до кршења права гарантованих Европском конвенцијом. увид у системске проблеме који доводе до кршења права гарантованих Европском конвенцијом. 
Скупштина би требало да тражи и информације о томе шта је конкретно учињено у решавању Скупштина би требало да тражи и информације о томе шта је конкретно учињено у решавању 
појединачних случајева. Оваквом контролом спречили би се тзв. репетитивни случајеви, што би појединачних случајева. Оваквом контролом спречили би се тзв. репетитивни случајеви, што би 
држави омогућило да оствари знатну уштеду у буџету и усмери иначе ограничена средства на држави омогућило да оствари знатну уштеду у буџету и усмери иначе ограничена средства на 
решавање приоритетних проблема.решавање приоритетних проблема.

Релевантна пракса Европског суда за људска права Релевантна пракса Европског суда за људска права 

Европски суд за људска права донео је у досадашњем раду велики број пресуда. Само мали број Европски суд за људска права донео је у досадашњем раду велики број пресуда. Само мали број 
тих пресуда се, међутим, односи на децу са инвалидитетом. тих пресуда се, међутим, односи на децу са инвалидитетом. 

Пресуде релевантне за материју којом се бави овај приручник могу се сврстати у неколико Пресуде релевантне за материју којом се бави овај приручник могу се сврстати у неколико 
група: изложеност малолетника породичном насиљу, уписивање ромске деце у специјалне школе и група: изложеност малолетника породичном насиљу, уписивање ромске деце у специјалне школе и 
измештање деце са инвалидитетом из биолошке у хранитељску породицу.измештање деце са инвалидитетом из биолошке у хранитељску породицу.

3333 М. Пауновић, С. Царић,  М. Пауновић, С. Царић, Европски суд за људска праваЕвропски суд за људска права, 2006, Београд, стр. 79–80., 2006, Београд, стр. 79–80.



5858    OСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Случајеви који се тичу одговорности државе за породично насиље Случајеви који се тичу одговорности државе за породично насиље 

СвакаСвака држава је обавезна да предузме мере заштите ако постоји ризик од злостављања. Европски држава је обавезна да предузме мере заштите ако постоји ризик од злостављања. Европски 
суд је у последњих неколико година проширио домашај члана 3. који штити физички и психички суд је у последњих неколико година проширио домашај члана 3. који штити физички и психички 
интегритет личности тако што је стао на становиште да држава може бити одговорна за акте које учине интегритет личности тако што је стао на становиште да држава може бити одговорна за акте које учине 
приватна лица, али само онда када је знала или је према околностима случаја морала знати за постојеће приватна лица, али само онда када је знала или је према околностима случаја морала знати за постојеће 
злостављање, а није га спречила. Дакле, злостављање, а није га спречила. Дакле, одговорност државе може постојати када правни систем одговорност државе може постојати када правни систем 
пропусти да пружи одговарајућу заштиту или „када власти пропусте да предузму разумне кораке пропусти да пружи одговарајућу заштиту или „када власти пропусте да предузму разумне кораке 
како би избегле ризик од рђавог поступања, када су то знале или могле знати према околностима како би избегле ризик од рђавог поступања, када су то знале или могле знати према околностима 
случаја.”случаја.”3434 Ове одлуке су посебно значајне јер су деца са инвалидитетом неретко изложена злостављању  Ове одлуке су посебно значајне јер су деца са инвалидитетом неретко изложена злостављању 
и занемаривању које не могу тако лако пријавити одговарајућим службама, а често пате од дуготрајних и занемаривању које не могу тако лако пријавити одговарајућим службама, а често пате од дуготрајних 
и озбиљних психичких траума проузрокованих насиљем.и озбиљних психичких траума проузрокованих насиљем.3535 Ипак, у сваком конкретном случају морају  Ипак, у сваком конкретном случају морају 
постојати јасни и несумњиви докази о оваквом пропусту, јер држава не може бити одговорна за све постојати јасни и несумњиви докази о оваквом пропусту, јер држава не може бити одговорна за све 
акте које учине појединци или групе појединаца под њеном јурисдикцијом. акте које учине појединци или групе појединаца под њеном јурисдикцијом. 

3434 Mahmut Kaya v. TurkeyMahmut Kaya v. Turkey, ECHR, Application no. 22729/93, пар. 115., ECHR, Application no. 22729/93, пар. 115.
3535 E. Grdinić, Application of the Elements of Torture and Other Forms of Ill-treatment, as Defined by the European Court and Commission  E. Grdinić, Application of the Elements of Torture and Other Forms of Ill-treatment, as Defined by the European Court and Commission 

of Human Rights, to the Incidents of Domestic Violence, of Human Rights, to the Incidents of Domestic Violence, Hastings International and Comparative Law ReviewHastings International and Comparative Law Review, vol. 23, no. 1, 1999/2000, , vol. 23, no. 1, 1999/2000, 
стр. 258–260; видети и R. Copelon, Recognizing the Egregious in the Everyday: Domestic Violence as Torture, стр. 258–260; видети и R. Copelon, Recognizing the Egregious in the Everyday: Domestic Violence as Torture, Columbia Human Rights Columbia Human Rights 
Law ReviewLaw Review, vol. 25, 1994; A. P. Ewing, Establishing State Responsibility for Private Acts of Violence against Women under the American , vol. 25, 1994; A. P. Ewing, Establishing State Responsibility for Private Acts of Violence against Women under the American 
Convention on Human Rights, Convention on Human Rights, Columbia Human Rights Law ReviewColumbia Human Rights Law Review, vol. 26, 1995., vol. 26, 1995.

ПримерПример

Случај Случај Е. и другиЕ. и други тиче се сексуалног злостављања које је очух учинио над четворо своје деце. Са тешком  тиче се сексуалног злостављања које је очух учинио над четворо своје деце. Са тешком 
материјалном ситуацијом и лошим мајчиним здрављем биле су упознате социјалне службе, као и локалне материјалном ситуацијом и лошим мајчиним здрављем биле су упознате социјалне службе, као и локалне 
власти. Ипак, није било никаквих назнака о постојању сексуалног злостављања. Убрзо после мајчине смрти, власти. Ипак, није било никаквих назнака о постојању сексуалног злостављања. Убрзо после мајчине смрти, 
деца Е., Х., Л. и Т. су у полицији дала изјаве о сексуалном злостављању. Она су тврдила да је власт одговорна за деца Е., Х., Л. и Т. су у полицији дала изјаве о сексуалном злостављању. Она су тврдила да је власт одговорна за 
ту чињеницу, јер је очух прекршио условну казну вративши се у породичну кућу, што је власт знала или морала ту чињеницу, јер је очух прекршио условну казну вративши се у породичну кућу, што је власт знала или морала 
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знати према околностима случаја.знати према околностима случаја.3636 Социјална служба бранила се тиме да је социјални радник приликом  Социјална служба бранила се тиме да је социјални радник приликом 
честих посета само два-три пута затекао очуха код куће те да су партнери негирали да и даље живе заједно. честих посета само два-три пута затекао очуха код куће те да су партнери негирали да и даље живе заједно. 

Пред Суд се поставило питање да ли је Министарство за социјални рад било или је требало да буде Пред Суд се поставило питање да ли је Министарство за социјални рад било или је требало да буде 
свесно чињенице да се злостављање у овој породици наставља и да ли су предузете све разумне мере како свесно чињенице да се злостављање у овој породици наставља и да ли су предузете све разумне мере како 
би се деца заштитила.би се деца заштитила.3737 Суд је, проучавајући доказе, дошао до сазнања да је очух био одговоран за низ  Суд је, проучавајући доказе, дошао до сазнања да је очух био одговоран за низ 
сексуалних напада према два детета, откривено је да су деца била изложена физичком злостављању код сексуалних напада према два детета, откривено је да су деца била изложена физичком злостављању код 
куће, да су деца показала висок степен душевног поремећаја, да мајка није хтела да прихвати оптужбе и да куће, да су деца показала висок степен душевног поремећаја, да мајка није хтела да прихвати оптужбе и да 
је бранила супруга, да је социјални радник сумњао да њих двоје и даље заједнички живе, а утврђене су и је бранила супруга, да је социјални радник сумњао да њих двоје и даље заједнички живе, а утврђене су и 
друге релевантне чињенице. Према околностима случаја, социјална служба је морала бити свесна ситуације друге релевантне чињенице. Према околностима случаја, социјална служба је морала бити свесна ситуације 
у породици у односу на откривену историју сексуалног и физичког злостављања, као и на чињеницу да је у породици у односу на откривену историју сексуалног и физичког злостављања, као и на чињеницу да је 
очух остао близак породици. Чак и да није била свесна да се злостављање наставља, морала је бити свесна очух остао близак породици. Чак и да није била свесна да се злостављање наставља, морала је бити свесна 
бар потенцијалног ризика којем су децу изложена. Европски суд је закључио да је недостатак истраге, бар потенцијалног ризика којем су децу изложена. Европски суд је закључио да је недостатак истраге, 
комуникације и сарадње између релевантних служби имао значајан утицај на ток догађаја и да није дошло комуникације и сарадње између релевантних служби имао значајан утицај на ток догађаја и да није дошло 
до избегавања или смањења ризика од учињене штете, па је тако држава одговорна за повреду члана 3. до избегавања или смањења ризика од учињене штете, па је тако држава одговорна за повреду члана 3. 
Европске конвенције, којим се забрањују мучење и други нехумани и понижавајући поступци.Европске конвенције, којим се забрањују мучење и други нехумани и понижавајући поступци.3838

Уписивање ромске деце у школе за ученике са сметњама у развојуУписивање ромске деце у школе за ученике са сметњама у развоју

Велики број држава у Европи суочава се са изузетно тешким положајем Рома и кршењем њихових Велики број држава у Европи суочава се са изузетно тешким положајем Рома и кршењем њихових 
основних права, попут нерегистровања приликом рођења, неиздавања документације, ограниченог основних права, попут нерегистровања приликом рођења, неиздавања документације, ограниченог 
приступа здравственим службама, запослењу и образовању. Образовање је посебно проблематично јер приступа здравственим службама, запослењу и образовању. Образовање је посебно проблематично јер 
се велики број ромске деце због лошег познавања званичног језика уписује у школе за децу са сметњама се велики број ромске деце због лошег познавања званичног језика уписује у школе за децу са сметњама 
у развоју и управо због језичке баријере та деца се третирају као деца са сметњама у развоју. Ово се не у развоју и управо због језичке баријере та деца се третирају као деца са сметњама у развоју. Ово се не 
дешава само због изолованости у којој живе ромске породице широм Европе, већ и због реализације дешава само због изолованости у којој живе ромске породице широм Европе, већ и због реализације 
уговора о реадмисији, када се догађа да је дете рођено у једној земљи после неколико година присиљено уговора о реадмисији, када се догађа да је дете рођено у једној земљи после неколико година присиљено 
да се врати у земљу порекла својих родитеља, чији језик не познаје. Данас се код деце са инвалидитетом да се врати у земљу порекла својих родитеља, чији језик не познаје. Данас се код деце са инвалидитетом 
све више инсистира на инклузији, односно на њиховом укључивању у редовне школе, па овакво поступање све више инсистира на инклузији, односно на њиховом укључивању у редовне школе, па овакво поступање 
у појединим државама изазива још већи револт и указује на кршење основних права ромске деце.у појединим државама изазива још већи револт и указује на кршење основних права ромске деце.

3636 ИстоИсто, пар. 41., пар. 41.
3737 ИстоИсто, пар. 92., пар. 92.
3838 ИстоИсто, пар. 100–101., пар. 100–101.
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ПримерПример

У случају У случају Д. Х. и други против Републике ЧешкеД. Х. и други против Републике Чешке из 2007. године из 2007. године3939 поступак пред Европским судом  поступак пред Европским судом 
је покренуло 18 држављана ромског порекла који живе у региону Острава.је покренуло 18 држављана ромског порекла који живе у региону Острава.4040 Између 1996. и 1999. године  Између 1996. и 1999. године 
сви су уписани у школу за децу са тешкоћама у учењу, где су добили образовање које је засновано на сви су уписани у школу за децу са тешкоћама у учењу, где су добили образовање које је засновано на 
једноставнијем наставном плану од оног у редовним школама. Они су сматрали да је овакво поступање једноставнијем наставном плану од оног у редовним школама. Они су сматрали да је овакво поступање 
државе дискриминаторско и да представља ускраћивање њиховог права на образовање. Своју тврдњу државе дискриминаторско и да представља ускраћивање њиховог права на образовање. Своју тврдњу 
подносиоци представке су засновали на екстензивном истраживању које показује да се ромска деца подносиоци представке су засновали на екстензивном истраживању које показује да се ромска деца 
систематски шаљу у посебне школе и да се ова одлука темељи на њиховом расном или етничком систематски шаљу у посебне школе и да се ова одлука темељи на њиховом расном или етничком 
идентитету, а не на њиховим интелектуалним способностима. Европски суд је утврдио да су подносиоци идентитету, а не на њиховим интелектуалним способностима. Европски суд је утврдио да су подносиоци 
представке изнели низ озбиљних аргумената, али да Конвенција није прекршена. представке изнели низ озбиљних аргумената, али да Конвенција није прекршена. 

Међутим, Велико веће састављено од 17 судија, као другостепени орган, сматрало је да је дошло до Међутим, Велико веће састављено од 17 судија, као другостепени орган, сматрало је да је дошло до 
озбиљног кршења Европске конвенције и да је овакво поступање државе неприхватљиво. Велико веће озбиљног кршења Европске конвенције и да је овакво поступање државе неприхватљиво. Велико веће 
је утврдило да школски програм у Републици Чешкој није био направљен тако да узме у обзир посебне је утврдило да школски програм у Републици Чешкој није био направљен тако да узме у обзир посебне 
потребе ове деце као угрожене групе, што је имало за последицу њихово премештање у посебне школе. потребе ове деце као угрожене групе, што је имало за последицу њихово премештање у посебне школе. 
Тако су ова деца добила образовање које је негативно утицало на њихов даљи развој и пружило им мање Тако су ова деца добила образовање које је негативно утицало на њихов даљи развој и пружило им мање 
шансе за добар посао, уместо да реши њихове стварне проблеме и да их интегрише у друштво, тј. да им шансе за добар посао, уместо да реши њихове стварне проблеме и да их интегрише у друштво, тј. да им 
омогући да развију вештине које би им олакшале интеграцију. Зато је Суд посебно поздравио доношење омогући да развију вештине које би им олакшале интеграцију. Зато је Суд посебно поздравио доношење 
новог закона који укида посебне школе и предвиђа да се деца са посебним потребама, укључујући и новог закона који укида посебне школе и предвиђа да се деца са посебним потребама, укључујући и 
децу из социјално угрожених породица, школују у редовним школама.децу из социјално угрожених породица, школују у редовним школама.4141 

На основу извештаја међународне невладине организације Amnesty International из 2009. године, ова На основу извештаја међународне невладине организације Amnesty International из 2009. године, ова 
деца се сада шаљу у редовне школе, али у посебне разреде за децу са „благим менталним инвалидитетом” деца се сада шаљу у редовне школе, али у посебне разреде за децу са „благим менталним инвалидитетом” 
или у разреде предвиђене само за ромску децу, где и даље добијају образовање нижег квалитета. Тиме или у разреде предвиђене само за ромску децу, где и даље добијају образовање нижег квалитета. Тиме 
се овој деци ограничавају могућности за даље образовање и запослење, као и за излажење из зачараног се овој деци ограничавају могућности за даље образовање и запослење, као и за излажење из зачараног 
круга сиромаштва и маргинализације ромске популације.круга сиромаштва и маргинализације ромске популације.4242 

3939 D. H. and Others v. The Czech RepublicD. H. and Others v. The Czech Republic, ECHR, Application no. 57325/00. , ECHR, Application no. 57325/00. 
4040 Видети и случај  Видети и случај Orsus and Others v. CroatiaOrsus and Others v. Croatia, ECHR, Application no. 15766/03., ECHR, Application no. 15766/03.
4141 ИстоИсто, пар. 208. , пар. 208. 
4242 Извештај је доступан на http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR71/004/2009/en. Извештај је доступан на http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR71/004/2009/en.
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Европски суд сматра прихватљивим да се организује припремна настава која помаже деци која Европски суд сматра прихватљивим да се организује припремна настава која помаже деци која 
лошије знају званични језик да се прилагоде редовном образовном систему, али да њихова селекција лошије знају званични језик да се прилагоде редовном образовном систему, али да њихова селекција 
не сме бити дискриминаторска.не сме бити дискриминаторска.4343 Такође, Суд наглашава значај увођења одговарајућег система  Такође, Суд наглашава значај увођења одговарајућег система 
за утврђивање способности деце са сметњама у развоју како би се надгледао њихов напредак и за утврђивање способности деце са сметњама у развоју како би се надгледао њихов напредак и 
како би се она распоређивала у посебне разреде у оквиру редовних школа само на основу јасних, како би се она распоређивала у посебне разреде у оквиру редовних школа само на основу јасних, 
недискриминаторских критеријума. недискриминаторских критеријума. 

Измештање деце са инвалидитетом из биолошке у хранитељску породицу Измештање деце са инвалидитетом из биолошке у хранитељску породицу 

Европски суд за људска права сматра да се Европски суд за људска права сматра да се одлука о измештању деце из породице мора пажљиво одлука о измештању деце из породице мора пажљиво 
испитивати и спроводитииспитивати и спроводити. Државни органи морају учинити све како би . Државни органи морају учинити све како би озбиљно размотрили озбиљно размотрили 
алтернативне алтернативне мере за меру одузимања децемере за меру одузимања деце, а свака , а свака привремена мера мора се прекинути чим то привремена мера мора се прекинути чим то 
околности дозволеоколности дозволе, с крајњим циљем да се поново окупе биолошки родитељи и деца., с крајњим циљем да се поново окупе биолошки родитељи и деца.

4343 Sampanis and Others v. GreeceSampanis and Others v. Greece, ECHR, Application no. 32526/05., ECHR, Application no. 32526/05.

ПримерПример

У случају У случају Куцнер против НемачкеКуцнер против Немачке из 2002. године, из 2002. године,4444 подносиоци представке су немачки држављани  подносиоци представке су немачки држављани 
који су у браку и имају две девојчице. Због закаснелог физичког и психичког развоја девојчице су који су у браку и имају две девојчице. Због закаснелог физичког и психичког развоја девојчице су 
прошле низ медицинских испитивања и веома рано добиле помоћ и подршку у развоју. Неколико прошле низ медицинских испитивања и веома рано добиле помоћ и подршку у развоју. Неколико 
месеци породицу је посећивала социјална радница, која је написала негативан извештај о родитељима месеци породицу је посећивала социјална радница, која је написала негативан извештај о родитељима 
истичући њихова интелектуална ограничења, конфликтан однос с члановима породице и њихово истичући њихова интелектуална ограничења, конфликтан однос с члановима породице и њихово 
непристојно понашање. На основу овог извештаја служба за младе је тражила од суда да подносиоце непристојно понашање. На основу овог извештаја служба за младе је тражила од суда да подносиоце 
представке лиши родитељског права, због чега је именован психолог који ће дати експертско мишљење. представке лиши родитељског права, због чега је именован психолог који ће дати експертско мишљење. 

4444 Kutzner v. GermanyKutzner v. Germany, ECHR, Application no. 46544/99. , ECHR, Application no. 46544/99. 
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Суд је донео одлуку о лишењу родитељских права на основу процене психолога да родитељи немају Суд је донео одлуку о лишењу родитељских права на основу процене психолога да родитељи немају 
интелектуалне способности да подижу девојчице на одговарајући начин, због чега су девојчице интелектуалне способности да подижу девојчице на одговарајући начин, због чега су девојчице 
измештене на непознату локацију. измештене на непознату локацију. 

После пет месеци девојчице су премештене у две одвојене хранитељске породице, иако је породични После пет месеци девојчице су премештене у две одвојене хранитељске породице, иако је породични 
лекар у неколико наврата тражио да се деца врате родитељима који су поднели жалбу апелационом лекар у неколико наврата тражио да се деца врате родитељима који су поднели жалбу апелационом 
суду. Међутим, суд је одбацио жалбу јер је сматрао да је девојчицама неопходна помоћ социјалних суду. Међутим, суд је одбацио жалбу јер је сматрао да је девојчицама неопходна помоћ социјалних 
служби и да би без ње завршиле у специјалној школи за децу са менталним тешкоћама, што би им служби и да би без ње завршиле у специјалној школи за децу са менталним тешкоћама, што би им 
онемогућило да се нормално развијају и живе. Ову одлуку је потврдио и Федерални уставни суд онемогућило да се нормално развијају и живе. Ову одлуку је потврдио и Федерални уставни суд 
Немачке. Три дана после ове одлуке, директор Института за образовне науке поднео је извештај у коме Немачке. Три дана после ове одлуке, директор Института за образовне науке поднео је извештај у коме 
наводи да добробит деце није угрожена те да су родитељи способни и емотивно и интелектуално да наводи да добробит деце није угрожена те да су родитељи способни и емотивно и интелектуално да 
подижу девојчице. Међутим, одлука је и даље остала на снази, а родитељи нису били у могућности да подижу девојчице. Међутим, одлука је и даље остала на снази, а родитељи нису били у могућности да 
виде девојчице првих 6 месеци од измештања, док су их касније виђали једном месечно на сат времена виде девојчице првих 6 месеци од измештања, док су их касније виђали једном месечно на сат времена 
уз присуство представника различитих удружења и социјалних радника. уз присуство представника различитих удружења и социјалних радника. 

Родитељи су се обратили Европском суду сматрајући да је у њиховом случају дошло до повреде члана Родитељи су се обратили Европском суду сматрајући да је у њиховом случају дошло до повреде члана 
8. Европске конвенције, који гарантује право на породични живот. Они су сматрали да су извештаји 8. Европске конвенције, који гарантује право на породични живот. Они су сматрали да су извештаји 
експерата противречни, да нису довољно испитане алтернативне мере те да би због умањених експерата противречни, да нису довољно испитане алтернативне мере те да би због умањених 
интелектуалних способности бар 30% родитеља у Немачкој требало да буде лишено родитељског права.интелектуалних способности бар 30% родитеља у Немачкој требало да буде лишено родитељског права.4545 
Овакве мере, по њиховом мишљењу, довеле су до тога да девојчице пате од синдрома „родитељског Овакве мере, по њиховом мишљењу, довеле су до тога да девојчице пате од синдрома „родитељског 
отуђења” (“parental alienation” syndrome), што је појачано измештањем девојчица у различите породице отуђења” (“parental alienation” syndrome), што је појачано измештањем девојчица у различите породице 
и остваривањем минималног контакта са родитељима. Коначно, родитељи су тврдили да нису добили и остваривањем минималног контакта са родитељима. Коначно, родитељи су тврдили да нису добили 
правично суђење јер се одлука домаћих судова заснивала искључиво на сведочењу званичних вештака, правично суђење јер се одлука домаћих судова заснивала искључиво на сведочењу званичних вештака, 
а не и оних које су ангажовали родитељи. Влада је, пак, сматрала да је до ограничења овог права дошло а не и оних које су ангажовали родитељи. Влада је, пак, сматрала да је до ограничења овог права дошло 
ради остваривања физичке и психичке добробити девојчица. ради остваривања физичке и психичке добробити девојчица. 

Разматрајући овај случај, Европски суд нагласио да фундаментални елеменат породичног живота Разматрајући овај случај, Европски суд нагласио да фундаментални елеменат породичног живота 
чини узајамно чини узајамно уживање у друштву родитеља и деце, а уколико дође до ограничења овог контакта, уживање у друштву родитеља и деце, а уколико дође до ограничења овог контакта, 
онда постоји и ограничење права на породични живот, што може бити дозвољено само уколико је онда постоји и ограничење права на породични живот, што може бити дозвољено само уколико је 
оправдано.оправдано.4646 У овом случају мера издвајања деце из биолошке породице заснована је на закону и  У овом случају мера издвајања деце из биолошке породице заснована је на закону и 
руковођена је легитимним циљем — заштитом здравља и морала и права и слободе деце, па је Суд руковођена је легитимним циљем — заштитом здравља и морала и права и слободе деце, па је Суд 
морао да размотри је ли оваква мера била неопходна. Суд је заузео став да се перцепција о прикладности морао да размотри је ли оваква мера била неопходна. Суд је заузео став да се перцепција о прикладности 
интервенције власти ради остварења бриге о деци разликује од државе до државе и да зависи од више интервенције власти ради остварења бриге о деци разликује од државе до државе и да зависи од више 
фактора: традиционалних ставова о улози породице и државне интервенције у породичне ствари, као и фактора: традиционалних ставова о улози породице и државне интервенције у породичне ствари, као и 
од расположивих средстава.од расположивих средстава.4747 Ипак, најзначајније је да се у сваком конкретном случају утврди шта је у  Ипак, најзначајније је да се у сваком конкретном случају утврди шта је у 

4545 ИстоИсто, пар. 54. , пар. 54. 
4646 ИстоИсто, пар. 58. , пар. 58. 
4747 ИстоИсто, пар. 66. , пар. 66. 
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најбољем интересу детета. Степен дискреционих овлашћења зависиће од природе конкретног питања и најбољем интересу детета. Степен дискреционих овлашћења зависиће од природе конкретног питања и 
озбиљности интереса у сваком случају, а када се дете измешта из биолошке породице морају постојати озбиљности интереса у сваком случају, а када се дете измешта из биолошке породице морају постојати 
законске гаранције које ће осигурати делотворну заштиту права родитеља и деце на породични живот. законске гаранције које ће осигурати делотворну заштиту права родитеља и деце на породични живот. 

У конкретном случају Европски суд је утврдио да одлука о измештању деце из породице није донета У конкретном случају Европски суд је утврдио да одлука о измештању деце из породице није донета 
и спроведена на задовољавајући начин. Суд је утврдио да се први извештај заснива на анимозитету и спроведена на задовољавајући начин. Суд је утврдио да се први извештај заснива на анимозитету 
социјалног радника, да су извештаји експерата контрадикторни, да су неки експерти и породични лекар социјалног радника, да су извештаји експерата контрадикторни, да су неки експерти и породични лекар 
сматрали да децу треба вратити биолошким родитељима, али њихови извештаји нису узети у обзир те да сматрали да децу треба вратити биолошким родитељима, али њихови извештаји нису узети у обзир те да 
није било тврдњи да су родитељи запостављали или злостављали децу. Зато Суд доводи у питање да ли су није било тврдњи да су родитељи запостављали или злостављали децу. Зато Суд доводи у питање да ли су 
административни и судски органи у конкретном случају учинили све како би размотрили алтернативне административни и судски органи у конкретном случају учинили све како би размотрили алтернативне 
мере за меру одузимања деце.мере за меру одузимања деце.4848 Суд даље закључује да се свака привремена мера мора прекинути чим то  Суд даље закључује да се свака привремена мера мора прекинути чим то 
околности дозволе, с крајњим циљем да се поново окупе биолошки родитељи и деца. Међутим, у овом околности дозволе, с крајњим циљем да се поново окупе биолошки родитељи и деца. Међутим, у овом 
случају деца су измештена у две различите, неоткривене хранитељске породице, контакт с родитељима случају деца су измештена у две различите, неоткривене хранитељске породице, контакт с родитељима 
најпре није постојао, а потом је био минималан, при чему деца никада нису саслушана пред судијом. Из најпре није постојао, а потом је био минималан, при чему деца никада нису саслушана пред судијом. Из 
свих наведених разлога Европски суд је закључио да, иако су разлози којима су се руководиле власти свих наведених разлога Европски суд је закључио да, иако су разлози којима су се руководиле власти 
релевантни, они нису били довољни да оправдају озбиљно ограничење права на породични живот релевантни, они нису били довољни да оправдају озбиљно ограничење права на породични живот 
подносилаца представке. подносилаца представке. 

Релевантном праксом Европског суда за људска права даје се тумачење појединих права гарантованих Релевантном праксом Европског суда за људска права даје се тумачење појединих права гарантованих 
Европском конвенцијом, а како су се државе обавезале да та права поштују, важно је познавати и следити Европском конвенцијом, а како су се државе обавезале да та права поштују, важно је познавати и следити 
праксу Суда, и то не само у предметима који су донети против Србије. Посланици Народне скупштине праксу Суда, и то не само у предметима који су донети против Србије. Посланици Народне скупштине 
треба да испитују праксу Суда у односу на поједина питања и то треба да им буде путоказ о којим је треба да испитују праксу Суда у односу на поједина питања и то треба да им буде путоказ о којим је 
питањима неопходна одговарајућа законодавна активност те у којим областима треба пратити примену питањима неопходна одговарајућа законодавна активност те у којим областима треба пратити примену 
постојећих закона. постојећих закона. 

4848 ИстоИсто, пар. 75. , пар. 75. 
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ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ВРШЕЊУ ДЕЧЈИХ ПРАВА ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ВРШЕЊУ ДЕЧЈИХ ПРАВА 

Европска конвенција о вршењу дечјих права (усвојена 1996. године, ступила на снагу 1. јула 2000. Европска конвенција о вршењу дечјих права (усвојена 1996. године, ступила на снагу 1. јула 2000. 
године) донета је како би државе чланице Савета Европе одговориле на своје обавезе из члана године) донета је како би државе чланице Савета Европе одговориле на своје обавезе из члана 
4. Конвенције УН о правима детета и предузеле све законске, административне и друге мере за 4. Конвенције УН о правима детета и предузеле све законске, административне и друге мере за 
примену обавеза преузетих на основу те конвенције (Преамбула конвенције). Ова конвенција садржи примену обавеза преузетих на основу те конвенције (Преамбула конвенције). Ова конвенција садржи 
26 чланова и бави се првенствено заштитом дечјих права у породичним споровима. Дакле, 26 чланова и бави се првенствено заштитом дечјих права у породичним споровима. Дакле, циљ циљ 
Конвенције је обезбеђење поштовања принципа најбољег интереса детета, унапређење дечјих Конвенције је обезбеђење поштовања принципа најбољег интереса детета, унапређење дечјих 
права, додељивање процедуралних права у споровима који их се тичу, као и информисање и права, додељивање процедуралних права у споровима који их се тичу, као и информисање и 
учешће у тим споровима учешће у тим споровима (чл. 1, ст. 2. Конвенције). (чл. 1, ст. 2. Конвенције). 

Конвенција је значајна за децу са инвалидитетом јер ову децу често не питају Конвенција је значајна за децу са инвалидитетом јер ову децу често не питају за мишљење, иако и за мишљење, иако и 
она имају право да изнесу мишљење о одлукама које их се тичу у складу са својим интелектуалним она имају право да изнесу мишљење о одлукама које их се тичу у складу са својим интелектуалним 
способностима. способностима. 

Државе треба да размотре и признавање додатних процедуралних права, као што су право на Државе треба да размотре и признавање додатних процедуралних права, као што су право на 
асистенцију лица по избору детета, које би му помогло да изрази своје ставове, право на посебног асистенцију лица по избору детета, које би му помогло да изрази своје ставове, право на посебног 
представника, у неким случајевима и адвоката, право на сопственог представника и право на представника, у неким случајевима и адвоката, право на сопственог представника и право на 
вршење свих или само неких права која имају странке у поступкувршење свих или само неких права која имају странке у поступку (чл. 5. Конвенције).  (чл. 5. Конвенције). 

Члан 3. Конвенције предвиђа да дете има следећа права:Члан 3. Конвенције предвиђа да дете има следећа права:

 да прима све релевантне информације; да прима све релевантне информације;

 да буде консултовано и да изрази свој став и да буде консултовано и да изрази свој став и

 да буде информисано о могућим последицама саглашавања са овим ставовима  да буде информисано о могућим последицама саглашавања са овим ставовима 
и могућим последицама сваке одлуке. и могућим последицама сваке одлуке. 
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Конвенција предвиђа формирање сталног комитета, чији је задатак да се бави питањима значајним Конвенција предвиђа формирање сталног комитета, чији је задатак да се бави питањима значајним 
за тумачење и примену Конвенције. Стални комитет доноси препоруке, предлаже амандмане на за тумачење и примену Конвенције. Стални комитет доноси препоруке, предлаже амандмане на 
Конвенцију, пружа савет и помоћ националним телима која се баве унапређењем дечјих права и Конвенцију, пружа савет и помоћ националним телима која се баве унапређењем дечјих права и 
промовише сарадњу са њима. промовише сарадњу са њима. 

Република Србија је потписала Конвенцију 18. јуна 2009. године, али је још увек није ратификовала, Република Србија је потписала Конвенцију 18. јуна 2009. године, али је још увек није ратификовала, 
па то треба учинити што пре. па то треба учинити што пре. 

Посебно је значајан члан 12. Конвенције који предвиђа да ће уговорнице охрабрити Посебно је значајан члан 12. Конвенције који предвиђа да ће уговорнице охрабрити 
тела која се баве унапређењем и вршењем дечјих права да износе предлоге како да тела која се баве унапређењем и вршењем дечјих права да износе предлоге како да 
се побољша правни систем у циљу бољег вршења дечјег права, да дају мишљења се побољша правни систем у циљу бољег вршења дечјег права, да дају мишљења 
која се односе на нацрте закона који се односе на вршење дечјих права, као и да која се односе на нацрте закона који се односе на вршење дечјих права, као и да 
пруже опште информације о вршењу дечјих права јавности, медијима и телима која пруже опште информације о вршењу дечјих права јавности, медијима и телима која 
се баве питањима која се односе на децу. се баве питањима која се односе на децу. 
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ЕВРОПСКА СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉАЕВРОПСКА СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉА

Европска социјална повеља (усвојена 1961. године, ступила на снагу 1965. године) представља Европска социјална повеља (усвојена 1961. године, ступила на снагу 1965. године) представља 
један од темељних докумената Савета Европе. Повеља садржи укупно 19 права, а један од темељних докумената Савета Европе. Повеља садржи укупно 19 права, а за особе са за особе са 
инвалидитетом, самим тим и за децу, најзначајније су одредбе члана 15. који овим особама инвалидитетом, самим тим и за децу, најзначајније су одредбе члана 15. који овим особама 
гарантује право на самосталност, социјалну интеграцију и учешће у животу заједницегарантује право на самосталност, социјалну интеграцију и учешће у животу заједнице. . 

Савет Европе је 1988. године усвојио Додатни протокол уз Европску социјалну повељу. Комбинујући Савет Европе је 1988. године усвојио Додатни протокол уз Европску социјалну повељу. Комбинујући 
ова два документа и додатна права, Савет Европе 1996. године у Стразбуру усваја ревидирану ова два документа и додатна права, Савет Европе 1996. године у Стразбуру усваја ревидирану 
Европску социјалну повељу, која је ступила на снагу 1999. године. Европску социјалну повељу, која је ступила на снагу 1999. године. 

Ревидирана Европска социјална повеља садржи 31 економско и социјално право, а списку Ревидирана Европска социјална повеља садржи 31 економско и социјално право, а списку 
основних права додата су два нова, од којих је основних права додата су два нова, од којих је право деце и омладине на социјалну заштитуправо деце и омладине на социјалну заштиту (чл. 7)  (чл. 7) 
нарочито значајно за децу са инвалидитетом. Поред члана 7, и члан 17. се искључиво односи на децу, нарочито значајно за децу са инвалидитетом. Поред члана 7, и члан 17. се искључиво односи на децу, 
пружајући им социјалну, правну и економску заштиту. Нарочито је важно то што члан 17, ст. 1. уноси пружајући им социјалну, правну и економску заштиту. Нарочито је важно то што члан 17, ст. 1. уноси 
права гарантована Конвенцијом о правима детета у текст Ревидиране повеље и прокламује забрану права гарантована Конвенцијом о правима детета у текст Ревидиране повеље и прокламује забрану 
свих облика насиља против деце. свих облика насиља против деце. 

Поред ова два члана, релевантни су и члан 11. који гарантује право на заштиту здравља и члан 16. Поред ова два члана, релевантни су и члан 11. који гарантује право на заштиту здравља и члан 16. 
који прописује право на породичну, правну и економску заштиту. Важно је поменути и члан 15. којим који прописује право на породичну, правну и економску заштиту. Важно је поменути и члан 15. којим 
је предвиђена обавеза држава уговорница да предузимају мере како би се је предвиђена обавеза држава уговорница да предузимају мере како би се обезбедило делотворно обезбедило делотворно 
остваривање права особа са инвалидитетом на самосталност, социјално укључивање и учешће у остваривање права особа са инвалидитетом на самосталност, социјално укључивање и учешће у 
животу заједницеживоту заједнице, без обзира на старост, природу и порекло инвалидности. Државе имају обавезу да , без обзира на старост, природу и порекло инвалидности. Државе имају обавезу да 
предузимају неопходне мере како би особама са инвалидитетом осигурале усмеравање, образовање предузимају неопходне мере како би особама са инвалидитетом осигурале усмеравање, образовање 
и стручну обуку у склопу општег образовања или општих програма обуке кад год је то могуће. Када и стручну обуку у склопу општег образовања или општих програма обуке кад год је то могуће. Када 
то није могуће, државе ће особама са инвалидитетом осигурати усмеравање, образовање и стручну то није могуће, државе ће особама са инвалидитетом осигурати усмеравање, образовање и стручну 
обуку у специјализованим јавним или приватним органима (чл. 15, одељак 1). обуку у специјализованим јавним или приватним органима (чл. 15, одељак 1). 

Члан 25, део IV Европске социјалне повеље установљава Комитет независних експерата који Члан 25, део IV Европске социјалне повеље установљава Комитет независних експерата који 
надзире примену обавеза преузетих на основу Европске социјалне повеље. Члан C у делу IV надзире примену обавеза преузетих на основу Европске социјалне повеље. Члан C у делу IV 
Ревидиране социјалне повеље предвиђа исти надзор, али је комитет преименован у Европски Ревидиране социјалне повеље предвиђа исти надзор, али је комитет преименован у Европски 
комитет за социјална права. Овај надзор заснива се на колективним притужбама, а установљен је комитет за социјална права. Овај надзор заснива се на колективним притужбама, а установљен је 
Додатним протоколом уз Европску социјалну повељу. Он се разликује у односу на индивидуалне Додатним протоколом уз Европску социјалну повељу. Он се разликује у односу на индивидуалне 
поднеске јер не захтева постојање жртве нити исцрпљивање унутрашњих правних лекова. поднеске јер не захтева постојање жртве нити исцрпљивање унутрашњих правних лекова. 
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Притужбу могу поднети три организације (Притужбу могу поднети три организације (European Trade Union ConfederationEuropean Trade Union Confederation — ETUC,  — ETUC, 
BusinessEuropeBusinessEurope — BE и  — BE и International Organisation of EmployersInternational Organisation of Employers — IOE), невладине организације које  — IOE), невладине организације које 
имају партиципативни статус у Савету Европе те синдикати и организације послодаваца државе против имају партиципативни статус у Савету Европе те синдикати и организације послодаваца државе против 
које је поднета притужба. Уколико се држава с тим сагласи, притужбу могу поднети и националне које је поднета притужба. Уколико се држава с тим сагласи, притужбу могу поднети и националне 
невладине организације, што се показало као посебно ефикасан систем заштите права деце, која невладине организације, што се показало као посебно ефикасан систем заштите права деце, која 
због својих година и рањивости нису у прилици да препознају потенцијално опасне ситуације и због својих година и рањивости нису у прилици да препознају потенцијално опасне ситуације и 
заштите сопствена права. Неколико колективних притужби односило се на следећа питања: приступ заштите сопствена права. Неколико колективних притужби односило се на следећа питања: приступ 
образовању за децу са инвалидитетом, дечји рад, заштита деце од насиља, а посебно од телесног образовању за децу са инвалидитетом, дечји рад, заштита деце од насиља, а посебно од телесног 
кажњавања, и приступ здравственим службама за децу мигранте.кажњавања, и приступ здравственим службама за децу мигранте.

Комитет доноси одлуке на основу колективних притужби. Уколико држава против које је донета Комитет доноси одлуке на основу колективних притужби. Уколико држава против које је донета 
одлука не предузме мере које је Комитет навео у својој одлуци, Комитет министара усваја препоруке одлука не предузме мере које је Комитет навео у својој одлуци, Комитет министара усваја препоруке 
за ту државу, тражећи од ње да поступи по одлуци. за ту државу, тражећи од ње да поступи по одлуци. 

Систем праћења спроводи се и кроз годишње извештаје држава уговорница, а сваки извештај Систем праћења спроводи се и кроз годишње извештаје држава уговорница, а сваки извештај 
се односи на део одредби повеље које су подељене у четири групе (што значи да се сваке четврте се односи на део одредби повеље које су подељене у четири групе (што значи да се сваке четврте 

Изузетно је значајно то што члан 15. Европске социјалне повеље јасно дефинише Изузетно је значајно то што члан 15. Европске социјалне повеље јасно дефинише 
циљеве које треба остварити спровођењем овог члана у пракси — особе са циљеве које треба остварити спровођењем овог члана у пракси — особе са 
инвалидитетом треба да буду самосталне, потпуно укључене у друштво и да учествују инвалидитетом треба да буду самосталне, потпуно укључене у друштво и да учествују 
у животу своје заједнице. Самим тим и деца са инвалидитетом треба да буду потпуно у животу своје заједнице. Самим тим и деца са инвалидитетом треба да буду потпуно 
укључена у друштво — заједно са својим вршњацима она треба да учествују у животу укључена у друштво — заједно са својим вршњацима она треба да учествују у животу 
заједнице, а васпитање и образовање деце са инвалидитетом требало би да буде заједнице, а васпитање и образовање деце са инвалидитетом требало би да буде 
у функцији развоја свих њихових потенцијала, њиховог оснаживања и самосталног у функцији развоја свих њихових потенцијала, њиховог оснаживања и самосталног 
живота када одрасту. Одредбе повеље снажно афирмишу начело укључивања особа живота када одрасту. Одредбе повеље снажно афирмишу начело укључивања особа 
и деце са инвалидитетом у главне друштвене токове — она пре свега треба да се и деце са инвалидитетом у главне друштвене токове — она пре свега треба да се 
образују у редовним образовним структурама. Само ако то није могуће, Повеља образују у редовним образовним структурама. Само ако то није могуће, Повеља 
отвара могућност за специјално образовање, као изузетак од општег начела. отвара могућност за специјално образовање, као изузетак од општег начела. 
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године анализирају исте одредбе). Комитет испитује извештај и доноси одлуку да ли ситуација у године анализирају исте одредбе). Комитет испитује извештај и доноси одлуку да ли ситуација у 
конкретној земљи одговара прихваћеним одредбама из повеље. Комитет сваке године објављује конкретној земљи одговара прихваћеним одредбама из повеље. Комитет сваке године објављује 
своје одлуке у облику закључака.своје одлуке у облику закључака.

ПримерПример

Европски комитет је 2003. године разматрао притужбу организације „Европски комитет је 2003. године разматрао притужбу организације „Аутизам Европа” против Аутизам Европа” против 
ФранцускеФранцуске4949 у којој се тврдило да је ова држава пропустила да пружи довољно образовних могућности  у којој се тврдило да је ова држава пропустила да пружи довољно образовних могућности 
особама са аутизмом. Француски закони из области образовања дозвољавали су деци са аутизмом да особама са аутизмом. Француски закони из области образовања дозвољавали су деци са аутизмом да 
похађају редовне школе (индивидуално, у редовним разредима уз подршку помоћног особља, или у похађају редовне школе (индивидуално, у редовним разредима уз подршку помоћног особља, или у 
групама, у интегративним разредима). Деца која због озбиљности аутизма нису била у могућности групама, у интегративним разредима). Деца која због озбиљности аутизма нису била у могућности 
да похађају редовне школе могла су добити специјално образовање у специјализованој установи или да похађају редовне школе могла су добити специјално образовање у специјализованој установи или 
путем медицинско-социјалних служби. Организација је тврдила да на сваких 10.000 становника има путем медицинско-социјалних служби. Организација је тврдила да на сваких 10.000 становника има 
16 особа са аутизмом, што значи да у Француској живи 100.000 особа са аутизмом, од чега су 25.000 16 особа са аутизмом, што значи да у Француској живи 100.000 особа са аутизмом, од чега су 25.000 
деца и млади. Према рачуници државе, у Француској има 7000 деце са аутизмом, што наводи на деца и млади. Према рачуници државе, у Француској има 7000 деце са аутизмом, што наводи на 
закључак да су постојећи образовни капацитети неадекватни јер је процена броја деце много мања закључак да су постојећи образовни капацитети неадекватни јер је процена броја деце много мања 
од стварног броја. Ова организација је тврдила да Француска није предузела све мере које захтева од стварног броја. Ова организација је тврдила да Француска није предузела све мере које захтева 
Ревидирана социјална повеља како би обезбедила деци и одраслима са аутизмом право на образовање Ревидирана социјална повеља како би обезбедила деци и одраслима са аутизмом право на образовање 
на истим основама као и другој деци. Она сматра да ране интервенције за помоћ деци са аутизмом на истим основама као и другој деци. Она сматра да ране интервенције за помоћ деци са аутизмом 
не постоје и да одредбе које се односе на децу са инвалидитетом, а не посебно на децу са аутизмом, не постоје и да одредбе које се односе на децу са инвалидитетом, а не посебно на децу са аутизмом, 
доводе до тога да је образовање деце са аутизмом пре изузетак него правило. Када до њега и дође, доводе до тога да је образовање деце са аутизмом пре изузетак него правило. Када до њега и дође, 
оно износи свега неколико сати недељно. Сматра се да постоје многи пропусти у администрацији оно износи свега неколико сати недељно. Сматра се да постоје многи пропусти у администрацији 
и обуци наставника те да се ова деца углавном хоспитализују јер не постоје ни службе подршке ни и обуци наставника те да се ова деца углавном хоспитализују јер не постоје ни службе подршке ни 
одговарајућа финансијска подршка. одговарајућа финансијска подршка. 

4949 International Association Autism Europe v. FranceInternational Association Autism Europe v. France, Complaint no. 13/2002, 2003. , Complaint no. 13/2002, 2003. 
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Европски комитет је утврдио кршење члана 15. (право особа са инвалидитетом на независност, Европски комитет је утврдио кршење члана 15. (право особа са инвалидитетом на независност, 
социјалну интеграцију и партиципацију у животу заједнице), члана 17. (право деце и младих на социјалну интеграцију и партиципацију у животу заједнице), члана 17. (право деце и младих на 
социјалну, правну и економску заштиту) и члана Е (забрана дискриминације). Нарочито је важно то што социјалну, правну и економску заштиту) и члана Е (забрана дискриминације). Нарочито је важно то што 
је Комитет утврдио кршење забране дискриминације и поред тога што члан Е не предвиђа изричито је Комитет утврдио кршење забране дискриминације и поред тога што члан Е не предвиђа изричито 
дискриминацију по основу инвалидности, али је утврдио да се она подводи под речи „други статус”. дискриминацију по основу инвалидности, али је утврдио да се она подводи под речи „други статус”. 
Такође, Комитет је утврдио да се ова одредба односи и на индиректну дискриминацију, када држава не Такође, Комитет је утврдио да се ова одредба односи и на индиректну дискриминацију, када држава не 
предузима одговарајуће мере како би обезбедила да права гарантована Повељом буду доступна свима. предузима одговарајуће мере како би обезбедила да права гарантована Повељом буду доступна свима. 

У другом случају, против Бугарске,У другом случају, против Бугарске,5050 који је разматран 2008. године, Европски комитет је утврдио  који је разматран 2008. године, Европски комитет је утврдио 
доказе да је бугарска влада пропустила да пружи образовање за око 3000 деце са интелектуалним доказе да је бугарска влада пропустила да пружи образовање за око 3000 деце са интелектуалним 
инвалидитетом која живе у домовима за децу са менталним инвалидитетом у Бугарској. У овој одлуци инвалидитетом која живе у домовима за децу са менталним инвалидитетом у Бугарској. У овој одлуци 
се наглашава неадекватност бугарских стандарда за инклузивно образовање и истиче да се постојеће се наглашава неадекватност бугарских стандарда за инклузивно образовање и истиче да се постојеће 
законодавство и усвојене политике не примењују нити се њихова примена прати. Европски комитет је законодавство и усвојене политике не примењују нити се њихова примена прати. Европски комитет је 
утврдио да редовне школе нису приступачне за ову децу, да је обука наставника неодговарајућа те да утврдио да редовне школе нису приступачне за ову децу, да је обука наставника неодговарајућа те да 
наставни програм и материјали нису прилагођени њиховим посебним потребама. Комитет је утврдио и наставни програм и материјали нису прилагођени њиховим посебним потребама. Комитет је утврдио и 
да само 6,2% ове деце остварује право на примарно образовање, док је код остале деце тај проценат 94%, да само 6,2% ове деце остварује право на примарно образовање, док је код остале деце тај проценат 94%, 
а постоји и велика несразмера у похађању школе између ове две групе деце. Комитет је стога закључио а постоји и велика несразмера у похађању школе између ове две групе деце. Комитет је стога закључио 
да су ова деца изложена сегрегацији, да су лишена основних права те да су без наде и помоћи која да су ова деца изложена сегрегацији, да су лишена основних права те да су без наде и помоћи која 
им је потребна како би се укључила у друштво. Институције у које су ова деца смештена најчешће су им је потребна како би се укључила у друштво. Институције у које су ова деца смештена најчешће су 
изоловане у удаљеним, сеоским подручјима, у њима ради неквалификовано особље, које слабо разуме изоловане у удаљеним, сеоским подручјима, у њима ради неквалификовано особље, које слабо разуме 
потребе деце, што доводи до физичког, сексуалног и емоционалног злостављања деце. Због свега потребе деце, што доводи до физичког, сексуалног и емоционалног злостављања деце. Због свега 
овога Комитет је утврдио кршење чл. 17, ст. 2. (право на образовање) и чл. Е (забрана дискриминације) овога Комитет је утврдио кршење чл. 17, ст. 2. (право на образовање) и чл. Е (забрана дискриминације) 
Ревидиране социјалне повеље.Ревидиране социјалне повеље.

Народна скупштина Републике Србије ратификовала је ревидирану Европску социјалну повељу Народна скупштина Републике Србије ратификовала је ревидирану Европску социјалну повељу 
29. маја 2009. године и она данас представља део унутрашњег права Србије. Србија је дужна да први 29. маја 2009. године и она данас представља део унутрашњег права Србије. Србија је дужна да први 
извештај поднесе Комитету најкасније до 31. октобра 2011. године. Важно је поменути да Србија још извештај поднесе Комитету најкасније до 31. октобра 2011. године. Важно је поменути да Србија још 
увек није ратификовала Додатни протокол који омогућава прихватање колективних притужби.увек није ратификовала Додатни протокол који омогућава прихватање колективних притужби.

5050 Mental Disability Advocacy Center v. BulgariaMental Disability Advocacy Center v. Bulgaria, Complaint no. 41/2007, 2008. , Complaint no. 41/2007, 2008. 
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ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД СЕКСУАЛНЕ ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД СЕКСУАЛНЕ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊАЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА

Европска конвенција о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања Европска конвенција о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања 
(усвојена 2007. године, ступила на снагу 1. јула 2010. године) донета је како би се деца заштитила од (усвојена 2007. године, ступила на снагу 1. јула 2010. године) донета је како би се деца заштитила од 
сексуалне експлоатације и свих видова злостављања који су деструктивни за здравље и психофизички сексуалне експлоатације и свих видова злостављања који су деструктивни за здравље и психофизички 
развој деце. Члан 2. Конвенције наглашава да примена одредби Конвенције, посебно уживање развој деце. Члан 2. Конвенције наглашава да примена одредби Конвенције, посебно уживање 
мера којима се штите права жртава, не сме бити дискриминаторска, између осталог и по основу мера којима се штите права жртава, не сме бити дискриминаторска, између осталог и по основу 
инвалидности. Конвенција даље говори о обуци и сензибилизацији особа које раде са децом, о инвалидности. Конвенција даље говори о обуци и сензибилизацији особа које раде са децом, о 
образовању деце, превентивним програмима и мерама, учешћу деце, приватном сектору, медијима образовању деце, превентивним програмима и мерама, учешћу деце, приватном сектору, медијима 
и цивилном друштву, као и о мерама заштите жртава и помоћи жртвама. и цивилном друштву, као и о мерама заштите жртава и помоћи жртвама. 

Народна скупштина Републике Србије ратификовала је Конвенцију 29. јула 2010. године и она се Народна скупштина Републике Србије ратификовала је Конвенцију 29. јула 2010. године и она се 
сада сматра делом унутрашњег права Србије.сада сматра делом унутрашњег права Србије.

ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О СПРЕЧАВАЊУ МУЧЕЊАЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О СПРЕЧАВАЊУ МУЧЕЊА
И НЕЧОВЕЧНИХ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋИХ КАЗНИИ НЕЧОВЕЧНИХ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋИХ КАЗНИ
ИЛИ ПОСТУПАКА ИЛИ ПОСТУПАКА 

Европска конвенција о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака Европска конвенција о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака 
(усвојена 1987. године, ступила на снагу 1. фебруара 1989. године) састоји се из 5 делова који обухватају (усвојена 1987. године, ступила на снагу 1. фебруара 1989. године) састоји се из 5 делова који обухватају 
23 члана. Конвенција се не бави материјалним правом, већ процедуралним правом, и предвиђа 23 члана. Конвенција се не бави материјалним правом, већ процедуралним правом, и предвиђа 
поступак формирања Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих поступак формирања Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих 
казни или поступака (у даљем тексту: Европски комитет), утврђујући његову надлежност. казни или поступака (у даљем тексту: Европски комитет), утврђујући његову надлежност. 

Члан 1. Европске конвенције о спречавању мучења наглашава да се Члан 1. Европске конвенције о спречавању мучења наглашава да се Европски комитет оснива Европски комитет оснива 
ради испитивања поступања према особама лишеним слободе „са циљем да, уколико је то ради испитивања поступања према особама лишеним слободе „са циљем да, уколико је то 
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потребно, повећа заштиту тих особа од мучења и нечовечних или понижавајућих казни или потребно, повећа заштиту тих особа од мучења и нечовечних или понижавајућих казни или 
поступака”.поступака”.5151 Држава је дужна да дозволи посете особама које су јавне власти лишиле слободе у  Држава је дужна да дозволи посете особама које су јавне власти лишиле слободе у 
сваком месту које је под њеном јурисдикцијом (чл. 2). Европски комитет није судски орган који сваком месту које је под њеном јурисдикцијом (чл. 2). Европски комитет није судски орган који 
би требало да поведе истрагу и донесе одлуку на поднету жалбу, односно да утврђује кршење би требало да поведе истрагу и донесе одлуку на поднету жалбу, односно да утврђује кршење 
основних одредаба уговора. Комитет, дакле, не доноси правне оцене о понашању националних основних одредаба уговора. Комитет, дакле, не доноси правне оцене о понашању националних 
власти нити их оптужује за постојеће повреде, већ сарађује са тим властима како би се побољшао власти нити их оптужује за постојеће повреде, већ сарађује са тим властима како би се побољшао 
положај лица лишених слободе. положај лица лишених слободе. 

Европски комитет делује Европски комитет делује ex officioex officio, на сопствену иницијативу, и не доноси пресуде, већ препоруке , на сопствену иницијативу, и не доноси пресуде, већ препоруке 
које се тичу побољшања заштите особа лишених слободе. По правилу, овај орган се не бави које се тичу побољшања заштите особа лишених слободе. По правилу, овај орган се не бави 
индивидуалним случајевима, него утврђује опште услове који прате одређене повреде, на пример индивидуалним случајевима, него утврђује опште услове који прате одређене повреде, на пример 
материјалних и социјалних услова у затворима уопште и процедуралних гаранција, или пак повреде у материјалних и социјалних услова у затворима уопште и процедуралних гаранција, или пак повреде у 
погледу обучености стручног особља. Зато је ово тело овлашћено да посећује сва места где се налазе погледу обучености стручног особља. Зато је ово тело овлашћено да посећује сва места где се налазе 
особе лишене слободе, попут затвора и полицијских станица, али и психијатријских установа,особе лишене слободе, попут затвора и полицијских станица, али и психијатријских установа,5252 
транзитних зона на аеродромима, прихватних центара за азиланте, војних логора и притворских транзитних зона на аеродромима, прихватних центара за азиланте, војних логора и притворских 
јединица у касарнама, као и установа у којима могу бити смештена малолетна лица лишена слободе јединица у касарнама, као и установа у којима могу бити смештена малолетна лица лишена слободе 
судском или управном одлуком. судском или управном одлуком. 

Комитет може организовати периодичне посете и посете које су, по његовој оцени, потребне Комитет може организовати периодичне посете и посете које су, по његовој оцени, потребне 
према околностима случаја (тзв. према околностима случаја (тзв. ad hocad hoc и  и follow-upfollow-up мисије).  мисије). 

Периодичне посетеПериодичне посете чине камен темељац Европске конвенције, јер омогућавају Европском  чине камен темељац Европске конвенције, јер омогућавају Европском 
комитету стално праћење ситуације у дужем временском периоду. Оне се предузимају сваке друге комитету стално праћење ситуације у дужем временском периоду. Оне се предузимају сваке друге 
или треће године, мада је због повећаног броја држава чланица овај рок продужен на четири или треће године, мада је због повећаног броја држава чланица овај рок продужен на четири 
године.године.5353 Изненадне мисије дају Комитету потребну флексибилност у реаговању на хитне случајеве,  Изненадне мисије дају Комитету потребну флексибилност у реаговању на хитне случајеве, 
када има доказа за рђаво поступање у одређеној установи или према одређеној особи. Посете када има доказа за рђаво поступање у одређеној установи или према одређеној особи. Посете 

5151 Први чланови Европског комитета изабрани су у септембру 1989. године, а прва посета организована је у мају 1990. године, и то у  Први чланови Европског комитета изабрани су у септембру 1989. године, а прва посета организована је у мају 1990. године, и то у 
Аустрији. До 1. јула 1999. године, када је Конвенција имала 40 држава уговорница, Европски комитет обавио је преко 88 посета у 39 Аустрији. До 1. јула 1999. године, када је Конвенција имала 40 држава уговорница, Европски комитет обавио је преко 88 посета у 39 
земаља. земаља. 

5252 Посети лицима са смањеним менталним капацитетом претходи добра, темељна припрема, пре свега у погледу избора стручних  Посети лицима са смањеним менталним капацитетом претходи добра, темељна припрема, пре свега у погледу избора стручних 
чланова делегације и утврђивање начина испитивања оваквих особа (Explanatory Report, пар. 31, стр. 24).чланова делегације и утврђивање начина испитивања оваквих особа (Explanatory Report, пар. 31, стр. 24).

5353 Европски комитет се труди да посете обезбеди на једнакој основи и да успостави прави баланс између старих и нових држава чланица.  Европски комитет се труди да посете обезбеди на једнакој основи и да успостави прави баланс између старих и нових држава чланица. 
Углавном се годишње посети између 8 и 10 држава, а трајање мисије зависи од величине државе и броја установа које треба посетити, Углавном се годишње посети између 8 и 10 држава, а трајање мисије зависи од величине државе и броја установа које треба посетити, 
али мисије у просеку трају око 2 недеље. Број посета у односу на све државе чланице, као и број објављених извештаја доступни су на али мисије у просеку трају око 2 недеље. Број посета у односу на све државе чланице, као и број објављених извештаја доступни су на 
http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-13.htm.http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-13.htm.
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проверепровере (follоw-upfollоw-up посете посете) обично се спроводе на местима која су већ посећена ради утврђивања ) обично се спроводе на местима која су већ посећена ради утврђивања 
могућих повреда, као и степена поштовања већ упућених препорука.могућих повреда, као и степена поштовања већ упућених препорука.5454 

Мисије за дату приликуМисије за дату прилику (аd hocаd hoc мисије мисије) организују се у три ситуације. ) организују се у три ситуације. 

Прво, Европски комитет може реаговати на ситуације у којима постоји велики ризик од рђавог Прво, Европски комитет може реаговати на ситуације у којима постоји велики ризик од рђавог 
поступања према одређеној особи. Друго, понекад се ова врста мисија користи у ситуацији када поступања према одређеној особи. Друго, понекад се ова врста мисија користи у ситуацији када 
нова држава чланица тек треба да буде унета на листу за периодичну посету, а постоје индиције да нова држава чланица тек треба да буде унета на листу за периодичну посету, а постоје индиције да 
је оваква посета преко потребна. Треће, ова врста мисије може се предузети као одговор на позив је оваква посета преко потребна. Треће, ова врста мисије може се предузети као одговор на позив 
самих власти. самих власти. 

На крају сваке године, када се утврди програм периодичних посета, Европски комитет обавештава На крају сваке године, када се утврди програм периодичних посета, Европски комитет обавештава 
државе и медије о тој листи. Две недеље пре посете Комитет и званично обавештава дату државу о државе и медије о тој листи. Две недеље пре посете Комитет и званично обавештава дату државу о 
намери да се обави посета, о датуму почетка посете и њеном евентуалном трајању, као и о саставу намери да се обави посета, о датуму почетка посете и њеном евентуалном трајању, као и о саставу 
делегације.делегације.5555 Неколико дана пре посете Комитет шаље и листу установа које жели да обиђе, мада  Неколико дана пре посете Комитет шаље и листу установа које жели да обиђе, мада 
током посете може посетити и друге институције.током посете може посетити и друге институције.

Комитет је дужан да у разумном рокуКомитет је дужан да у разумном року5656 обавести владу одређене земље о намери да обави посету,  обавести владу одређене земље о намери да обави посету, 
а после тако упућеног обавештења Европски комитет је овлашћен да у свако доба посети свако а после тако упућеног обавештења Европски комитет је овлашћен да у свако доба посети свако 
место где се налазе лица која су државне власти лишиле слободе. Држава може уложити приговор место где се налазе лица која су државне власти лишиле слободе. Држава може уложити приговор 
Европском комитету на обе чињенице — и на време и на место предвиђене посете. Приговор се Европском комитету на обе чињенице — и на време и на место предвиђене посете. Приговор се 
може односити једино на разлог народне одбране, јавне безбедности, озбиљне немире у местима може односити једино на разлог народне одбране, јавне безбедности, озбиљне немире у местима 
где се налазе особе лишене слободе, здравствено стање особе или на случај хитног саслушања где се налазе особе лишене слободе, здравствено стање особе или на случај хитног саслушања 
везаног за теже кривично дело (чл. 9, ст. 1). Такав приговор може одложити посету само за краћи везаног за теже кривично дело (чл. 9, ст. 1). Такав приговор може одложити посету само за краћи 
временски период. временски период. 

После сваке посете Европски комитет сачињава извештај о чињеничном стању утврђеном После сваке посете Европски комитет сачињава извештај о чињеничном стању утврђеном 
приликом посете, као и препоруке које сматра неопходним.приликом посете, као и препоруке које сматра неопходним. Европски комитет се може саветовати  Европски комитет се може саветовати 
са датом државом о предлозима за могуће побољшање заштите особа лишених слободе. Свака са датом државом о предлозима за могуће побољшање заштите особа лишених слободе. Свака 

5454 Такав пример је посета миланском затвору Сан Виторе 1996. године после озбиљних критика упућених у претходне две посете. Иначе,  Такав пример је посета миланском затвору Сан Виторе 1996. године после озбиљних критика упућених у претходне две посете. Иначе, 
1994. године предузета је прва таква посета Шведској и Француској.1994. године предузета је прва таква посета Шведској и Француској.

5555 Држава по правилу не може да утиче на састав делегације, али може захтевати изузеће неког члана само уколико је он испољио став пун Држава по правилу не може да утиче на састав делегације, али може захтевати изузеће неког члана само уколико је он испољио став пун 
предрасуда према конкретној држави или је, у некој другој прилици, прекршио принцип поверљивости (Explanatory Report, пар. 84, стр. 34).предрасуда према конкретној држави или је, у некој другој прилици, прекршио принцип поверљивости (Explanatory Report, пар. 84, стр. 34).

5656 У једном случају обавештење о аd hoc посети дато је само 24 часа пре његовог почетка, в. Reports on the Visits to Spain Carried out by the  У једном случају обавештење о аd hoc посети дато је само 24 часа пре његовог почетка, в. Reports on the Visits to Spain Carried out by the 
CPT from 1–12 April 1991, 10–22 April and 10–14 June 1994, Council of Europe doc. CPT/Inf (96)9, стр. 196.CPT from 1–12 April 1991, 10–22 April and 10–14 June 1994, Council of Europe doc. CPT/Inf (96)9, стр. 196.
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држава уговорница Европске конвенције о спречавању мучења дужна је, у складу са чл. 8, ст. 2, да држава уговорница Европске конвенције о спречавању мучења дужна је, у складу са чл. 8, ст. 2, да 
омогући следеће олакшице члановима Европског комитета:омогући следеће олакшице члановима Европског комитета:

 могућност приступа њеној територији и путовање по земљи без ограничења;могућност приступа њеној територији и путовање по земљи без ограничења;

 давање потпуних информација о местима где се налазе лица лишена слободе;давање потпуних информација о местима где се налазе лица лишена слободе;

 неограничени приступ местима у којима се налазе лица лишена слободе, као и право на неограничени приступ местима у којима се налазе лица лишена слободе, као и право на 
слободно кретање унутар тих места ислободно кретање унутар тих места и

 пружање осталих расположивих информација Европском комитету ради успешног обављањапружање осталих расположивих информација Европском комитету ради успешног обављања 
његовог задатака. његовог задатака. 

Европски комитет:Европски комитет:

 испитује опште услове у установама које су посећене;испитује опште услове у установама које су посећене;

 оцењује понашање службеника који примењују право и других службеника према лицима оцењује понашање службеника који примењују право и других службеника према лицима 
лишенима слободе;лишенима слободе;

 интервјуише особе лишене слободе како би сазнао њихова опажања о понашању службеника интервјуише особе лишене слободе како би сазнао њихова опажања о понашању службеника 
и саслушава њихове жалбе, уколико их има, ии саслушава њихове жалбе, уколико их има, и

 испитује законске и управне основе за лишење слободе.испитује законске и управне основе за лишење слободе.5757 

После завршене посете Европски комитет сачињава извештај о утврђеним чињеницама, који После завршене посете Европски комитет сачињава извештај о утврђеним чињеницама, који 
садржи и препоруке за побољшање заштите лица лишених слободе. Држава мора да одговори на садржи и препоруке за побољшање заштите лица лишених слободе. Држава мора да одговори на 
извештај Комитета у року од 6 месеци по његовом пријему, чиме се омогућава стални дијалог између извештај Комитета у року од 6 месеци по његовом пријему, чиме се омогућава стални дијалог између 
овог тела и власти одређене државе. После годину дана држава је дужна да поднесе извештај о овог тела и власти одређене државе. После годину дана држава је дужна да поднесе извештај о 
предузетим мерама. предузетим мерама. 

У пракси су створене три врсте „алатки” које Комитет може користити: У пракси су створене три врсте „алатки” које Комитет може користити: препоруке, коментарипрепоруке, коментари и  и 
захтев за пружање информацијазахтев за пружање информација. Препоруке се упућују онда када ситуација захтева интервенцију . Препоруке се упућују онда када ситуација захтева интервенцију 
Комитета, коментари представљају сугестије или предлоге опште природе, док се у захтеву тражи Комитета, коментари представљају сугестије или предлоге опште природе, док се у захтеву тражи 
објашњење одговарајуће ситуације, неког правила или добијање одређене информације. Иако објашњење одговарајуће ситуације, неког правила или добијање одређене информације. Иако 
препоруке нису правно обавезне, државе их морају озбиљно схватити и применити што је пре могуће. препоруке нису правно обавезне, државе их морају озбиљно схватити и применити што је пре могуће. 

5757 Први извештај Европског комитета, CPT/Inf (91) 3, пар. 4. Први извештај Европског комитета, CPT/Inf (91) 3, пар. 4.
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Прикупљене информације, извештај и консултације са страном државом имају поверљиву Прикупљене информације, извештај и консултације са страном државом имају поверљиву 
природу. Ипак, постоје два изузетка од овог принципа:природу. Ипак, постоје два изузетка од овог принципа:

Уколико држава уговорница одбије да сарађује са Европским комитетом или одбије да Уколико држава уговорница одбије да сарађује са Европским комитетом или одбије да 
побољша услове у складу с његовим препорукама, Комитет може двотрећинском већином побољша услове у складу с његовим препорукама, Комитет може двотрећинском већином 
одлучити да учини изјаву за јавност поводом овог питања (чл. 10. ст. 2);одлучити да учини изјаву за јавност поводом овог питања (чл. 10. ст. 2);

Кад год држава то затражи од Комитета, он ће објавити своје извештаје и коментаре конкретне Кад год држава то затражи од Комитета, он ће објавити своје извештаје и коментаре конкретне 
државе (чл. 11, ст. 2). Објављивање личних података није дозвољено, осим уколико се не државе (чл. 11, ст. 2). Објављивање личних података није дозвољено, осим уколико се не 
прибави сагласност особе о којој се ради.прибави сагласност особе о којој се ради.

Европски комитет има обавезу да сваке године подноси Комитету министара Савета Европе Европски комитет има обавезу да сваке године подноси Комитету министара Савета Европе 
општи извештај о својим активностима, који се потом упућује Саветодавној скупштини и државама општи извештај о својим активностима, који се потом упућује Саветодавној скупштини и државама 
чланицама Савета Европе и јавно објављује. чланицама Савета Европе и јавно објављује. 

Европски комитет се у раду придржава стандарда утврђених у различитим међународним Европски комитет се у раду придржава стандарда утврђених у различитим међународним 
инструментима, али прибегава и формулисању сопствених критеријума за утврђивање поступања са инструментима, али прибегава и формулисању сопствених критеријума за утврђивање поступања са 
лицима лишеним слободе, као и сопствених стандарда који се користе за оцену стања. Међу њима лицима лишеним слободе, као и сопствених стандарда који се користе за оцену стања. Међу њима 
су и стандарди који се односе на малолетнике лишене слободе, као и на смештај у психијатријским су и стандарди који се односе на малолетнике лишене слободе, као и на смештај у психијатријским 
установама. Република Србија је ратификовала ову конвенцију 1. јула 2004. године и она се од тада установама. Република Србија је ратификовала ову конвенцију 1. јула 2004. године и она се од тада 
сматра унутрашњим правом Републике Србије. сматра унутрашњим правом Републике Србије. 

Стандарди Комитета против мучења везани за децу и малолетникеСтандарди Комитета против мучења везани за децу и малолетнике
са инвалидитетом са инвалидитетом 

Питањем смештаја у психијатријске установе бави се Питањем смештаја у психијатријске установе бави се Осми општи извештајОсми општи извештај, објављен 1998. , објављен 1998. 
године.године.5858 Приликом посета разним установама у којима се хоспитализују ове особе Комитет је  Приликом посета разним установама у којима се хоспитализују ове особе Комитет је 
истицао потребу да се утврди постоје ли индиције о злостављању пацијената.истицао потребу да се утврди постоје ли индиције о злостављању пацијената.5959 Ово се односи на  Ово се односи на 
хоспитализацију и малолетних и пунолетних лица. Да би се ово избегло, изузетно је важно да се хоспитализацију и малолетних и пунолетних лица. Да би се ово избегло, изузетно је важно да се 

5858 Осми извештај Европског комитета CPT/Inf (98) 12. Осми извештај Европског комитета CPT/Inf (98) 12.
5959 ИстоИсто, пар. 27. Важно је да се од самог почетка упути јасна порука особљу да се неће толерисати никакво физичко или психичко , пар. 27. Важно је да се од самог почетка упути јасна порука особљу да се неће толерисати никакво физичко или психичко 

злостављање пацијената.злостављање пацијената.
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помоћно особље пажљиво бира, да добије одговарајућу обуку и да постоји надзор особља, јер рад помоћно особље пажљиво бира, да добије одговарајућу обуку и да постоји надзор особља, јер рад 
са особама са психосоцијалним стањима и особама са инвалидитетом захтева посебне вештине са особама са психосоцијалним стањима и особама са инвалидитетом захтева посебне вештине 
и знања. Потребно је и да се ангажује довољно помоћног особља како би се психијатријски и знања. Потребно је и да се ангажује довољно помоћног особља како би се психијатријски 
пацијенти заштитили од међусобних сукоба.пацијенти заштитили од међусобних сукоба.

Важно је да животни услови омогућавају лечење и да пружају позитивно терапеутско окружење, Важно је да животни услови омогућавају лечење и да пружају позитивно терапеутско окружење, 
уз одговарајућу негу. уз одговарајућу негу. Ово у великој мери зависи од расположивих средстава, али се обезбеђивање Ово у великој мери зависи од расположивих средстава, али се обезбеђивање 
основних животних услова мора гарантовати. То, пре свега, значи да треба обезбедити довољно основних животних услова мора гарантовати. То, пре свега, значи да треба обезбедити довољно 
животног простора, хране и одеће, одговарајуће грејање, осветљење и проветравање, као и пружање животног простора, хране и одеће, одговарајуће грејање, осветљење и проветравање, као и пружање 
одговарајуће терапије. Такође, Комитет истиче потребу да се простор тако уреди да може визуелно одговарајуће терапије. Такође, Комитет истиче потребу да се простор тако уреди да може визуелно 
стимулисати пацијенте, а ради учвршћивања њиховог осећаја сигурности треба им обезбедити стимулисати пацијенте, а ради учвршћивања њиховог осећаја сигурности треба им обезбедити 
одређени простор где би могли чувати своје ствари.одређени простор где би могли чувати своје ствари.6060 

Лечење пацијената само путем фармакотерапије потпуно је неисправна метода. Лечење Лечење пацијената само путем фармакотерапије потпуно је неисправна метода. Лечење 
мора обухватити велики број активности, попут радне терапије, групне терапије, индивидуалне мора обухватити велики број активности, попут радне терапије, групне терапије, индивидуалне 
психотерапије, уметничких, драмских, музичких и спортских активностипсихотерапије, уметничких, драмских, музичких и спортских активности.6161 Обавезно је редовно  Обавезно је редовно 
проверавање здравља пацијента и вођење поверљивог медицинског картона, а мора се ставити проверавање здравља пацијента и вођење поверљивог медицинског картона, а мора се ставити 
већи акценат на социјалну терапију у односу на физичку или медикаментозну терапију. већи акценат на социјалну терапију у односу на физичку или медикаментозну терапију. 

Пошто су малолетници рањивији и угроженији од одраслих, свака држава уговорница мора Пошто су малолетници рањивији и угроженији од одраслих, свака држава уговорница мора 
предузети додатне мере како би обезбедила заштиту њиховог физичког и психичког благостања предузети додатне мере како би обезбедила заштиту њиховог физичког и психичког благостања 
у случају ограничења њихове слободе. у случају ограничења њихове слободе. Комитет се бавио овим питањем у Комитет се бавио овим питањем у Деветом општем Деветом општем 
извештајуизвештају из 1999. године. из 1999. године.6262 Први и основни принцип којим државе морају да се руководе јесте  Први и основни принцип којим државе морају да се руководе јесте 
да да лишавању слободе малолетника треба прибегавати као крајњој мери и да оно мора трајати лишавању слободе малолетника треба прибегавати као крајњој мери и да оно мора трајати 
најкраћи временски периоднајкраћи временски период. Комитет сматра да се, у интересу спречавања злостављања, сви облици . Комитет сматра да се, у интересу спречавања злостављања, сви облици 
физичког кажњавања морају строго забранити и избегавати у пракси. Такође, мора се избегавати физичког кажњавања морају строго забранити и избегавати у пракси. Такође, мора се избегавати 
смештање одраслих затвореника у ћелије са малолетницима, као и смештање малолетних смештање одраслих затвореника у ћелије са малолетницима, као и смештање малолетних 
психијатријских пацијената са хронично болесним одраслим пацијентима, јер то носи могућност психијатријских пацијената са хронично болесним одраслим пацијентима, јер то носи могућност 
стварања односа доминације и експлоатације.стварања односа доминације и експлоатације.6363 Према томе, малолетници се морају држати у  Према томе, малолетници се морају држати у 

6060 ИстоИсто, пар. 34, пар. 34
6161 ИстоИсто, пар. 37, пар. 37
6262 Девети извештај Европског комитета, CPT/Inf (99) 12. Девети извештај Европског комитета, CPT/Inf (99) 12.
6363 ИстоИсто, пар. 25, пар. 25
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поправним домовима који нуде режим прилагођен њиховом животном добу.поправним домовима који нуде режим прилагођен њиховом животном добу.6464 То значи и да им  То значи и да им 
треба омогућити разноврсне програме образовања, спорта, професионалне обуке, рекреације и треба омогућити разноврсне програме образовања, спорта, професионалне обуке, рекреације и 
других активности.других активности.6565

Чување малолетника и брига о њима морају се поверити особљу које је професионално Чување малолетника и брига о њима морају се поверити особљу које је професионално 
оспособљено и зрело да ради у интересу њихове добробити. Контакт са спољним светом посебно је оспособљено и зрело да ради у интересу њихове добробити. Контакт са спољним светом посебно је 
важан, те се мора водити рачуна о унапређењу овог контакта, а свако његово ограничавање мора важан, те се мора водити рачуна о унапређењу овог контакта, а свако његово ограничавање мора 
се руководити искључиво разлозима безбедности и ограничених средставасе руководити искључиво разлозима безбедности и ограничених средстава.6666 Коначно, здравствено  Коначно, здравствено 
особље мора активно надзирати исхрану малолетника, посебно оних који нису достигли пуни раст и особље мора активно надзирати исхрану малолетника, посебно оних који нису достигли пуни раст и 
развој, и мора омогућити превентивну здравствену заштиту у односу на употребу дроге и алкохола. развој, и мора омогућити превентивну здравствену заштиту у односу на употребу дроге и алкохола. 

Извештај Европског комитета о стању у Стамници,Извештај Европског комитета о стању у Стамници,
специјалној институцији за децу и младе специјалној институцији за децу и младе 

Европски комитет је први пут посетио Србију у периоду од 16. до 28. септембра 2004. године, Европски комитет је први пут посетио Србију у периоду од 16. до 28. септембра 2004. године, 
а друга посета је организована од 19. до 29. новембра 2007. године. У другом извештају, од а друга посета је организована од 19. до 29. новембра 2007. године. У другом извештају, од 
14. јануара 2009. године, Европски комитет је указао на стање у специјалној институцији за 14. јануара 2009. године, Европски комитет је указао на стање у специјалној институцији за 
децу и младе у Стамници, која се налази 11 км од Петровца на Млави.децу и младе у Стамници, која се налази 11 км од Петровца на Млави.6767 Комитет је изразио  Комитет је изразио 
забринутост због тешког материјалног стања, посебно због преоптерећености у институцији у забринутост због тешког материјалног стања, посебно због преоптерећености у институцији у 
којој свако дете није имало свој кревет, у којој је затечен мали број особља и мала понуда којој свако дете није имало свој кревет, у којој је затечен мали број особља и мала понуда 
терапеутских активности, па је препоручио властима да реорганизују систем кроз процес терапеутских активности, па је препоручио властима да реорганизују систем кроз процес 
деинституционализације.деинституционализације.6868 

Делегација је током своје посете уочила да особље чини све да пружи негу у веома изазовном Делегација је током своје посете уочила да особље чини све да пружи негу у веома изазовном 
окружењу и под тешким условима, али да држава мора учинити додатне напоре како би се стање у окружењу и под тешким условима, али да држава мора учинити додатне напоре како би се стање у 
институцији поправило. Тако је Европски комитет утврдио да су поједини павиљони пренатрпани, институцији поправило. Тако је Европски комитет утврдио да су поједини павиљони пренатрпани, 

6464 ИстоИсто, пар. 28. То наравно подразумева довољно простране просторије, добро осветљене и проветрене. Просторије за спавање и , пар. 28. То наравно подразумева довољно простране просторије, добро осветљене и проветрене. Просторије за спавање и 
дневни боравак морају бити удобне и пријатне.дневни боравак морају бити удобне и пријатне.

6565 ИстоИсто, пар. 31. , пар. 31. 
6666 ИстоИсто, пар. 34., пар. 34.
6767 Други извештај Европског комитета, CPT/Inf (2009) 1.  Други извештај Европског комитета, CPT/Inf (2009) 1. 
6868 ИстоИсто, пар. 148. , пар. 148. 
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да штићеници носе одећу која је сезонска и чиста, али није персонализована, јер штићеници облаче да штићеници носе одећу која је сезонска и чиста, али није персонализована, јер штићеници облаче 
оно што се прво врати из перионице. Зато је Европски комитет тражио од власти да смањи број оно што се прво врати из перионице. Зато је Европски комитет тражио од власти да смањи број 
штићеника, да побољша уређење соба, персонализује одећу и реновира тоалете и тушеве како би штићеника, да побољша уређење соба, персонализује одећу и реновира тоалете и тушеве како би 
се гарантовала безбедност штићеника.се гарантовала безбедност штићеника.6969 

Комитет је приметио да се због недостатка појединих медикамената понекад тражи промена Комитет је приметио да се због недостатка појединих медикамената понекад тражи промена 
терапије, што има негативан ефекат на опоравак пацијента, и тражи од државе да терапије, што има негативан ефекат на опоравак пацијента, и тражи од државе да обезбеди довољне обезбеди довољне 
залихе неопходних медикамената.залихе неопходних медикамената. Комитет посебно наглашава да је неопходно  Комитет посебно наглашава да је неопходно развити програме развити програме 
терапеутских и рехабилитационих активности које би побољшале квалитет живота штићеника, терапеутских и рехабилитационих активности које би побољшале квалитет живота штићеника, 
као и програме ресоцијализације за оне који имају потенцијал да живе у спољном свету, због чега као и програме ресоцијализације за оне који имају потенцијал да живе у спољном свету, због чега 
се мора запослити више квалификованог особљасе мора запослити више квалификованог особља.7070 

Европски комитет је посебно препоручио држави да Европски комитет је посебно препоручио држави да повећа број одређених категорија повећа број одређених категорија 
радника, нарочито социјалних радника, специјалних едукатора и терапеутарадника, нарочито социјалних радника, специјалних едукатора и терапеута.7171 Европски комитет  Европски комитет 
је препоручио држави и да је препоручио држави и да усвоји стратегију о употреби насилних средстава,усвоји стратегију о употреби насилних средстава, јер је уочено да је  јер је уочено да је 
широко распрострањена употреба механичких и хемијских средстава за контролу понашања, а да се широко распрострањена употреба механичких и хемијских средстава за контролу понашања, а да се 
њихова употреба не прати у довољној мери. њихова употреба не прати у довољној мери. 

Комитет сматра да смештање лица у специјализовану институцију на захтев старатеља Комитет сматра да смештање лица у специјализовану институцију на захтев старатеља 
лишава особу основних процедуралних гаранција и да се може сматрати лишава особу основних процедуралних гаранција и да се може сматрати de factode facto лишавањем  лишавањем 
слободе.слободе.7272 Зато Комитет препоручује Србији да без одлагања предузме одговарајуће кораке  Зато Комитет препоручује Србији да без одлагања предузме одговарајуће кораке 
и обезбеди и обезбеди право на делотворан правни лекправо на делотворан правни лек овим лицима, пре свега да се могу обраћати  овим лицима, пре свега да се могу обраћати 
суду ради преиспитивања одлуке о смештају. Процедуру би требало тако изменити да се суду ради преиспитивања одлуке о смештају. Процедуру би требало тако изменити да се 
уведе институт аутоматског обавештења суда о смештају лица и тражења судског одобрења. уведе институт аутоматског обавештења суда о смештају лица и тражења судског одобрења. 
Мора се увести и механизам који ће омогућити да Мора се увести и механизам који ће омогућити да независно тело редовно испитује смештај независно тело редовно испитује смештај 
лица у специјализовану институцијулица у специјализовану институцију како би се утврдило да ли и даље постоји потреба за  како би се утврдило да ли и даље постоји потреба за 
његовим боравком у тој институцији. Коначно, Европски комитет препоручује да релевантни његовим боравком у тој институцији. Коначно, Европски комитет препоручује да релевантни 
органи предузму неопходне кораке како би се обезбедило да органи предузму неопходне кораке како би се обезбедило да старатељи испуњавају своје старатељи испуњавају своје 
дужности.дужности.

6969 ИстоИсто, пар. 162. , пар. 162. 
7070 ИстоИсто, пар. 167. , пар. 167. 
7171 ИстоИсто, пар. 172. , пар. 172. 
7272 ИстоИсто, пар. 175. , пар. 175. 
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Европски комитет нема могућности да посети сваку институцију у којој се налазе деца и Европски комитет нема могућности да посети сваку институцију у којој се налазе деца и 
млади, па делови извештаја који се односе на институцију у Стамници не значе да је ово једина млади, па делови извештаја који се односе на институцију у Стамници не значе да је ово једина 
или најгора институција у Србији. Напротив, проучавање делова извештаја који се односе на или најгора институција у Србији. Напротив, проучавање делова извештаја који се односе на 
Стамницу управо може бити путоказ на која питања треба обратити пажњу приликом читања Стамницу управо може бити путоказ на која питања треба обратити пажњу приликом читања 
других извештаја или приликом евентуалних посета овој и сличним институцијама. Свако других извештаја или приликом евентуалних посета овој и сличним институцијама. Свако 
побољшање стања до кога дође на терену треба похвалити, а треба и анализирати мере и кораке побољшање стања до кога дође на терену треба похвалити, а треба и анализирати мере и кораке 
који су довели до побољшања.који су довели до побољшања.

Све ове препоручене мере могу представљати путоказ за посланике којим питањима треба Све ове препоручене мере могу представљати путоказ за посланике којим питањима треба 
да се баве, пре свега у облику посланичких питања појединим министрима. Стога овај извештај да се баве, пре свега у облику посланичких питања појединим министрима. Стога овај извештај 
представља значајан извор информација за утврђивање постојећег стања и дефинисање активности представља значајан извор информација за утврђивање постојећег стања и дефинисање активности 
праћења примене појединих закона и рада појединих служби.праћења примене појединих закона и рада појединих служби. 

ИЗВОРИ „МЕКОГ” ПРАВА УСВОЈЕНИ ПОД ОКРИЉЕМИЗВОРИ „МЕКОГ” ПРАВА УСВОЈЕНИ ПОД ОКРИЉЕМ
САВЕТА ЕВРОПЕСАВЕТА ЕВРОПЕ

Иако извори тзв. „меког” права представљају правно необавезујуће акте, који постављају Иако извори тзв. „меког” права представљају правно необавезујуће акте, који постављају 
моралну и политичку, али не и правну обавезу за субјекте међународног права, неки документи моралну и политичку, али не и правну обавезу за субјекте међународног права, неки документи 
предвиђају и посебне механизме за праћење њиховог спровођења. Најважнији документи, из предвиђају и посебне механизме за праћење њиховог спровођења. Најважнији документи, из 
перспективе теме овог приручника, донети под окриљем Савета Европе јесу перспективе теме овог приручника, донети под окриљем Савета Европе јесу ПрепорукаПрепорука (2006) (2006) 
5 Комитета министара Савета Европе о акционом плану за особе са инвалидитетом за 5 Комитета министара Савета Европе о акционом плану за особе са инвалидитетом за 
период 2006–2015период 2006–2015, Препорука Комитета министара (2010) 2 о деинституционализацији и Препорука Комитета министара (2010) 2 о деинституционализацији и 
животу у заједници особа са инвалидитетом, Резолуција Комитета министара (2005) 1 о животу у заједници особа са инвалидитетом, Резолуција Комитета министара (2005) 1 о 
заштити одраслих и деце са инвалидитетом од злостављањазаштити одраслих и деце са инвалидитетом од злостављања и  и Резолуција Парламентарне Резолуција Парламентарне 
скупштине 1761 (2010) о праву на образовање болесне деце или деце са инвалидитетом.скупштине 1761 (2010) о праву на образовање болесне деце или деце са инвалидитетом.
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Препорука Комитета министара Савета Европе о акциономПрепорука Комитета министара Савета Европе о акционом
плану за особе са инвалидитетом за период 2006–2015.плану за особе са инвалидитетом за период 2006–2015.

Комитет министара држава чланица Савета Европе усвојио је Препоруку (2006) 5 о акционом Комитет министара држава чланица Савета Европе усвојио је Препоруку (2006) 5 о акционом 
плану за особе са инвалидитетом за период 2006–2015. године. Комитет је препоручио владама плану за особе са инвалидитетом за период 2006–2015. године. Комитет је препоручио владама 
држава чланица да интегришу у своју политику и законодавство начела из Акционог плана те да држава чланица да интегришу у своју политику и законодавство начела из Акционог плана те да 
их примене у пракси ради промовисања права и пуног учешћа особа са инвалидитетом у свим их примене у пракси ради промовисања права и пуног учешћа особа са инвалидитетом у свим 
областима друштвеног живота и побољшања квалитета живота ових особа. областима друштвеног живота и побољшања квалитета живота ових особа. 

Сврха Акционог плана је да преведе циљеве Савета Европе у областима људских права, Сврха Акционог плана је да преведе циљеве Савета Европе у областима људских права, 
недискриминације, једнаких могућности и пуног грађанског учешћа особа са инвалидитетом у недискриминације, једнаких могућности и пуног грађанског учешћа особа са инвалидитетом у 
свеобухватан, флексибилан оквир који ће моћи да се примени у пракси у свим државама чланицама свеобухватан, флексибилан оквир који ће моћи да се примени у пракси у свим државама чланицама 
Савета Европе, водећи рачуна о специфичностима сваке државе. План се заснива на следећим Савета Европе, водећи рачуна о специфичностима сваке државе. План се заснива на следећим 
суштинским начелима: суштинским начелима: недискриминација, поштовање људских права, подстицање независности недискриминација, поштовање људских права, подстицање независности 
појединца и уважавање слободе избора, унапређивање квалитета живота и схватање инвалидности појединца и уважавање слободе избора, унапређивање квалитета живота и схватање инвалидности 
као одлике разноврсности људског рода. Сврха плана јесте да послужи као практично оруђе за као одлике разноврсности људског рода. Сврха плана јесте да послужи као практично оруђе за 
развој и спровођење одрживих стратегија које ће омогућити пуно учешће особа са инвалидитетом развој и спровођење одрживих стратегија које ће омогућити пуно учешће особа са инвалидитетом 
у друштву и укључивање проблематике инвалидности у главне токове општих политика и прописау друштву и укључивање проблематике инвалидности у главне токове општих политика и прописа. . 
Акциони план узима у обзир ситуацију у свакој држави чланици Савета Европе, па и процесе Акциони план узима у обзир ситуацију у свакој држави чланици Савета Европе, па и процесе 
транзиције у њима.транзиције у њима.

Акциони план Савета Европе обухвата низ области, пошто је инвалидност социолошки феномен Акциони план Савета Европе обухвата низ области, пошто је инвалидност социолошки феномен 
који задире практично у све области друштвеног живота. План дефинише мере које државе чланице који задире практично у све области друштвеног живота. План дефинише мере које државе чланице 
треба да предузму у петнаест кључних области.треба да предузму у петнаест кључних области.

План посебну пажњу посвећује групама унутар популације особа са инвалидитетом које могу План посебну пажњу посвећује групама унутар популације особа са инвалидитетом које могу 
бити изложене двострукој дискриминацији, као што су жене и девојке са инвалидитетом, бити изложене двострукој дискриминацији, као што су жене и девојке са инвалидитетом, деца са деца са 
инвалидитетоминвалидитетом, особе којима је потребан већи степен подршке и старе особе са инвалидитетом. , особе којима је потребан већи степен подршке и старе особе са инвалидитетом. 
Надлежни органи морају пажљиво проценити потребе деце са инвалидитетом и њихових Надлежни органи морају пажљиво проценити потребе деце са инвалидитетом и њихових 
породица како би се обезбедиле мере подршке које омогућавају деци да расту у породицама, да породица како би се обезбедиле мере подршке које омогућавају деци да расту у породицама, да 
буду укључена у заједницу те у живот и активности друге деце у заједници. Деци са инвалидитетом буду укључена у заједницу те у живот и активности друге деце у заједници. Деци са инвалидитетом 
треба да се обезбеди образовање како би се обогатили њихови животи, а њихови потенцијали треба да се обезбеди образовање како би се обогатили њихови животи, а њихови потенцијали 
максимално искористили.максимално искористили.
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Обезбеђивање квалитетних служби и структура за подршку породици може пружити богато Обезбеђивање квалитетних служби и структура за подршку породици може пружити богато 
и напредно детињство и поставити темеље за партиципативан и самосталан живот у одраслом и напредно детињство и поставити темеље за партиципативан и самосталан живот у одраслом 
добу. Стога је битно да креатори политике узму у обзир потребе деце са инвалидитетом и њихових добу. Стога је битно да креатори политике узму у обзир потребе деце са инвалидитетом и њихових 
породица у изради докумената и стратегија о особама са инвалидитетом и општих докумената о породица у изради докумената и стратегија о особама са инвалидитетом и општих докумената о 
деци и породици.деци и породици.

Организације младих са инвалидитетом треба консултовати у припреми стратегија и Организације младих са инвалидитетом треба консултовати у припреми стратегија и 
програма за младе.програма за младе. Глас младих особа са инвалидитетом треба да се чује о свим питањима која  Глас младих особа са инвалидитетом треба да се чује о свим питањима која 
их се тичу. Младе особе са инвалидитетом још увек се суочавају са знатним препрекама у свим их се тичу. Младе особе са инвалидитетом још увек се суочавају са знатним препрекама у свим 
областима живота: образовању, раду, спорту, култури, забави и животу заједнице. Ова питања се областима живота: образовању, раду, спорту, култури, забави и животу заједнице. Ова питања се 
могу решавати само на основу свеобухватне стратегије. Начини за обезбеђивање њиховог пуног могу решавати само на основу свеобухватне стратегије. Начини за обезбеђивање њиховог пуног 
учешћа у друштву и њихове специфичне потребе морају се узимати у обзир у припремама сваког учешћа у друштву и њихове специфичне потребе морају се узимати у обзир у припремама сваког 
документа који се бави младима. документа који се бави младима. 

Државе чланице сносе примарну одговорност за спровођење политике инвалидности на Државе чланице сносе примарну одговорност за спровођење политике инвалидности на 
националном нивоу, као и одговорност за спровођење мера у свакој од 15 области деловања националном нивоу, као и одговорност за спровођење мера у свакој од 15 области деловања 
понаособ. Органи Савета Европе такође ће радити на промоцији Акционог плана тако што ће понаособ. Органи Савета Европе такође ће радити на промоцији Акционог плана тако што ће 
формирати, између осталог, форум коме ће државе чланице подносити извештаје о спровођењу формирати, између осталог, форум коме ће државе чланице подносити извештаје о спровођењу 
националних планова.националних планова.

Препорука Комитета министара о деинституционализацијиПрепорука Комитета министара о деинституционализацији
и животу у заједници деце са инвалидитетоми животу у заједници деце са инвалидитетом

Препорука Комитета министара (2010) 2 о деинституционализацији и животу у заједници Препорука Комитета министара (2010) 2 о деинституционализацији и животу у заједници 
деце са инвалидитетом усвојена је 2. фебруара 2010. године с циљем да мотивише владе држава деце са инвалидитетом усвојена је 2. фебруара 2010. године с циљем да мотивише владе држава 
чланица да предузимају све законске, административне и друге мере како би унапредиле чланица да предузимају све законске, административне и друге мере како би унапредиле 
деинституционализацију деце са инвалидитетом, посебно водећи рачуна да сва деца, а нарочито деинституционализацију деце са инвалидитетом, посебно водећи рачуна да сва деца, а нарочито 
ова, имају ова, имају право на породични живот, образовање, здравље, социјалну бригу. право на породични живот, образовање, здравље, социјалну бригу. Држава има Држава има 
обавезу да подржи породице како би оне могле да одгајају дете у кућном окружењу, пружајући обавезу да подржи породице како би оне могле да одгајају дете у кућном окружењу, пружајући 
им финансијску помоћ и омогућавајући низ висококвалитетних услуга које могу помоћи овим им финансијску помоћ и омогућавајући низ висококвалитетних услуга које могу помоћи овим 
породицама да остваре своје потребе. породицама да остваре своје потребе. 
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Деинституционализација представља дугорочан процес који захтева бројне, добро испланиране Деинституционализација представља дугорочан процес који захтева бројне, добро испланиране 
активности.активности. Посебно треба размотрити стварање националног система за идентификацију и оцену  Посебно треба размотрити стварање националног система за идентификацију и оцену 
способности и потреба, програме подршке за родитеље, успостављање разних служби (за подршку способности и потреба, програме подршке за родитеље, успостављање разних служби (за подршку 
породици, психолошку подршку, финансијску подршку, образовну подршку и сл.), а треба водити породици, психолошку подршку, финансијску подршку, образовну подршку и сл.), а треба водити 
рачуна и о индивидуалним потребама деце и њихових породица, о доступности разних мера које рачуна и о индивидуалним потребама деце и њихових породица, о доступности разних мера које 
ће омогућити породицама да избегну кризе, о континуитету служби, о одбијању финансирања, о ће омогућити породицама да избегну кризе, о континуитету служби, о одбијању финансирања, о 
одобравању изградње нових институција итд.одобравању изградње нових институција итд.

Нова законска регулатива и национални планови акције морају се координисати како би Нова законска регулатива и национални планови акције морају се координисати како би 
осигурали правичну примену у односу на децу са инвалидитетом, а томе би допринело и формирање осигурали правичну примену у односу на децу са инвалидитетом, а томе би допринело и формирање 
институције омбудсмана за децу. Такође, интереси и потребе деце са инвалидитетом морају бити институције омбудсмана за децу. Такође, интереси и потребе деце са инвалидитетом морају бити 
видљиви у раду свих министарстава и других надлежних органа. видљиви у раду свих министарстава и других надлежних органа. 

Уколико дете мора бити измештено из породице, морају се пронаћи алтернативне форме за Уколико дете мора бити измештено из породице, морају се пронаћи алтернативне форме за 
институционализацију, у виду малог породичног окружења.институционализацију, у виду малог породичног окружења. Зато треба правити индивидуализоване  Зато треба правити индивидуализоване 
програме који одговарају специфичним потребама сваког детета, формирати квалитетне службе, програме који одговарају специфичним потребама сваког детета, формирати квалитетне службе, 
организовати обуку за службенике и подизати ниво свести да су посебне потребе деце са организовати обуку за службенике и подизати ниво свести да су посебне потребе деце са 
инвалидитетом подједнако важне. инвалидитетом подједнако важне. 

Приоритет се мора дати финансирању и развоју великог броја служби које се заснивају Приоритет се мора дати финансирању и развоју великог броја служби које се заснивају 
на заједници, што подразумева и следеће: одговарајућу оцену способности и потреба, добру на заједници, што подразумева и следеће: одговарајућу оцену способности и потреба, добру 
координацију здравствених и социјалних служби, развој програма за рану интервенцију, низ координацију здравствених и социјалних служби, развој програма за рану интервенцију, низ 
опција за посебно образовање и стварање система за подршку породици. опција за посебно образовање и стварање система за подршку породици. 

Владе морају водити рачуна о томе да је природно окружење за раст и развој детета Владе морају водити рачуна о томе да је природно окружење за раст и развој детета 
његовањегова породица, као и да родитељи имају примарну одговорност за васпитање  породица, као и да родитељи имају примарну одговорност за васпитање 
и развој детета. Само изузетно, уколико породица не ради у најбољем интересу и развој детета. Само изузетно, уколико породица не ради у најбољем интересу 
детета, држава је дужна да интервенише и заштити дете тако што ће га сместити детета, држава је дужна да интервенише и заштити дете тако што ће га сместити 
изван породице, а брига у том случају мора бити неопходна, добро регулисана и изван породице, а брига у том случају мора бити неопходна, добро регулисана и 
организована тако да се задрже породичне везе.организована тако да се задрже породичне везе.
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У будућности, У будућности, сва места у којима деца проводе време, као што су предшколске институције, сва места у којима деца проводе време, као што су предшколске институције, 
школе, верски објекти, места за разоноду, морају прихватати децу са инвалидитетом и пружати им школе, верски објекти, места за разоноду, морају прихватати децу са инвалидитетом и пружати им 
неопходну помоћ како би подржале њихову инклузију. неопходну помоћ како би подржале њихову инклузију. Свој деци мора се обезбедити улазак у систем Свој деци мора се обезбедити улазак у систем 
образовања, у редовни школски систем или специјални систем уколико потребе детета то налажу, али образовања, у редовни школски систем или специјални систем уколико потребе детета то налажу, али 
у том случају специјалне школеу том случају специјалне школе треба да буду повезане са редовним школама. треба да буду повезане са редовним школама. Здравствена заштита Здравствена заштита 
би такође требало да се пружа у домовима здравља и болницама.би такође требало да се пружа у домовима здравља и болницама. Циљ оваквих мера је да се деца  Циљ оваквих мера је да се деца 
са инвалидитетом интегришу у друштво, да упознају другу децу, која ће пак научити како да се опходе са инвалидитетом интегришу у друштво, да упознају другу децу, која ће пак научити како да се опходе 
према њима. према њима. Принцип инклузије захтева и да се поведе рачуна о интересима ове деце када држава Принцип инклузије захтева и да се поведе рачуна о интересима ове деце када држава 
финансира пројекте изградње социјалних станова, као и приликом осавремењавања јавног превоза. финансира пројекте изградње социјалних станова, као и приликом осавремењавања јавног превоза. 

Коначно, деца са инвалидитетом се морају питати када се одлучује о њиховом третману, а Коначно, деца са инвалидитетом се морају питати када се одлучује о њиховом третману, а 
како постају старија мора им се омогућавати да сама стварају сопствену будућност. Млади са како постају старија мора им се омогућавати да сама стварају сопствену будућност. Млади са 
инвалидитетом морају се охрабривати да доносе одлуке и да контролишу свој живот и мора им се инвалидитетом морају се охрабривати да доносе одлуке и да контролишу свој живот и мора им се 
омогућити да утичу на развој служби чије услуге користе. омогућити да утичу на развој служби чије услуге користе. 

Деинституционализација је трајан процес који се мора стално пратити и оцењивати, Деинституционализација је трајан процес који се мора стално пратити и оцењивати, 
а који на свим нивоима (локалном, регионалном, националном) треба засновати на а који на свим нивоима (локалном, регионалном, националном) треба засновати на 
следећим стратегијама:следећим стратегијама:

 превенција институционализације; превенција институционализације;

 превенција сваког продужавања почетног кратког боравка у институцији; превенција сваког продужавања почетног кратког боравка у институцији;

 деинституционализација оних који се тренутно налазе у институцијама; деинституционализација оних који се тренутно налазе у институцијама;

 стварање служби које су окренуте ка заједници, што подразумева и уклањање  стварање служби које су окренуте ка заједници, што подразумева и уклањање 
препрека и борбу против предрасуда.препрека и борбу против предрасуда.



ПРИРУЧНИК ЗА ПОСЛАНИКЕ  8383  

Резолуција Комитета министара о заштити одраслих и децеРезолуција Комитета министара о заштити одраслих и деце
са инвалидитетом од злостављањаса инвалидитетом од злостављања

Резолуција Комитета министара (2005) 1 о заштити одраслих и деце са инвалидитетом од Резолуција Комитета министара (2005) 1 о заштити одраслих и деце са инвалидитетом од 
злостављања донета је 2005. године с циљем да препоручи државама чланицама да донесу и примене злостављања донета је 2005. године с циљем да препоручи државама чланицама да донесу и примене 
националне планове акције којима ће се обезбедити заштита одраслих и деце са инвалидитетом од националне планове акције којима ће се обезбедити заштита одраслих и деце са инвалидитетом од 
злостављања. Резолуција најпре даје дефиницију злостављања и наводи да је то злостављања. Резолуција најпре даје дефиницију злостављања и наводи да је то „било који акт или „било који акт или 
пропуст који има за резултат кршење људских права особе која припада осетљивој групи, њених пропуст који има за резултат кршење људских права особе која припада осетљивој групи, њених 
слобода, физичког и психичког интегритета, достојанства и општег благостања, без обзира да ли слобода, физичког и психичког интегритета, достојанства и општег благостања, без обзира да ли 
је са умишљањем или из нехата, укључујући и сексуални однос или финансијске трансакције са је са умишљањем или из нехата, укључујући и сексуални однос или финансијске трансакције са 
којима особа не може да се сагласи или који представљају намерно искоришћавање”. којима особа не може да се сагласи или који представљају намерно искоришћавање”. 

Злостављање се може јавити у различитим облицима:Злостављање се може јавити у различитим облицима:

 физичко насиље, физичко насиље, укључујући телесно кажњавање, затварање, медицинско испитивање и укључујући телесно кажњавање, затварање, медицинско испитивање и 
незаконито задржавање психијатријског пацијента;незаконито задржавање психијатријског пацијента;

 сексуално злостављање и експлоатација, сексуално злостављање и експлоатација, укључујући силовање, сексуалну агресију, укључујући силовање, сексуалну агресију, 
непристојно излагање, присилно укључивање у порнографију и проституцију;непристојно излагање, присилно укључивање у порнографију и проституцију;

 психолошке претње, психолошке претње, нпр. вербално злостављање, изолација, одбијање, понижавање или нпр. вербално злостављање, изолација, одбијање, понижавање или 
претње претње кажњавањем и напуштањем и сл.; кажњавањем и напуштањем и сл.; 

 нарушавање интегритета особе, нарушавање интегритета особе, укључујући одређене образовне и терапеутске програме;укључујући одређене образовне и терапеутске програме;

 финансијско злостављање, финансијско злостављање, укључујући превару и крађу личних ствари, новца и имовине; укључујући превару и крађу личних ствари, новца и имовине; 

 занемаривање, напуштање и лишавање, занемаривање, напуштање и лишавање, без обзира на то да ли је физичко или психичко, а без обзира на то да ли је физичко или психичко, а 
посебно кумулативни недостатак здравствене заштите, хране, пића или других дневних потреба, ипосебно кумулативни недостатак здравствене заштите, хране, пића или других дневних потреба, и

 институционално насиље институционално насиље у погледу места, нивоа хигијене, простора, ригидности система, у погледу места, нивоа хигијене, простора, ригидности система, 
посета, одмора.посета, одмора. 

Злостављање захтева пропорционалан одговор, који подразумева низ мера за превенцију и Злостављање захтева пропорционалан одговор, који подразумева низ мера за превенцију и 
заштиту од злостављања те широк круг актера — полицију, кривични систем, државне органе и др. заштиту од злостављања те широк круг актера — полицију, кривични систем, државне органе и др. 
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Да би се особе са инвалидитетом заштитиле од насиља, морају се поштовати следећи Да би се особе са инвалидитетом заштитиле од насиља, морају се поштовати следећи 
принципи:принципи:

 заштита људских правазаштита људских права — власт мора осигурати заштиту особа са инвалидитетом  — власт мора осигурати заштиту особа са инвалидитетом 
у најмању руку на истом нивоу као и заштиту осталих грађана;у најмању руку на истом нивоу као и заштиту осталих грађана;

 инклузија особа са инвалидитетоминклузија особа са инвалидитетом — владе се морају борити против  — владе се морају борити против 
дискриминације по основу инвалидности, морају признати да ове особе имају дискриминације по основу инвалидности, морају признати да ове особе имају 
право на достојанство, једнаке могућности, сопствене приходе, образовање, право на достојанство, једнаке могућности, сопствене приходе, образовање, 
запослење, прихватање и интеграцију у социјални живот укључујући запослење, прихватање и интеграцију у социјални живот укључујући 
приступачност, здравствену заштиту и медицинску рехабилитацију;приступачност, здравствену заштиту и медицинску рехабилитацију;

 превенција злостављањапревенција злостављања — државе морају повећавати друштвену свест,  — државе морају повећавати друштвену свест, 
промовисати отворену дискусију, развијати знања и унапређивати образовање промовисати отворену дискусију, развијати знања и унапређивати образовање 
и професионалну обуку из ове области; државе морају охрабривати сарадњу и професионалну обуку из ове области; државе морају охрабривати сарадњу 
између државних институција и организација како би се спречило злостављање, између државних институција и организација како би се спречило злостављање, 
побољшало откривање и извештавање о злостављању и подржале жртве; државе побољшало откривање и извештавање о злостављању и подржале жртве; државе 
морају створити, имплементирати и надгледати законодавство које успоставља морају створити, имплементирати и надгледати законодавство које успоставља 
стандарде и регулативе из ове области;стандарде и регулативе из ове области;

 правна заштитаправна заштита — државе имају обавезу да обезбеде приступ кривичном  — државе имају обавезу да обезбеде приступ кривичном 
систему и одредбама о накнади штете особама са инвалидитетом које су жртве систему и одредбама о накнади штете особама са инвалидитетом које су жртве 
злостављања у најмању руку као и осталим грађанима, чему значајно доприноси злостављања у најмању руку као и осталим грађанима, чему значајно доприноси 
и обука службеника;и обука службеника;

 међународна сарадњамеђународна сарадња — државе би требало да сарађују на међународном  — државе би требало да сарађују на међународном 
нивоу у области истраживања учесталости и распрострањености различитих нивоу у области истраживања учесталости и распрострањености различитих 
облика злостављања, стручног образовања и обуке те поступања и интервенција облика злостављања, стручног образовања и обуке те поступања и интервенција 
у обдаништима. у обдаништима. 
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Резолуција Парламентарне скупштине о праву на образовање болесне Резолуција Парламентарне скупштине о праву на образовање болесне 
деце или деце са инвалидитетомдеце или деце са инвалидитетом

Резолуцијом Парламентарне скупштине Савета Европе 1761 (2010) о праву на образовање Резолуцијом Парламентарне скупштине Савета Европе 1761 (2010) о праву на образовање 
болесне деце или деце са инвалидитетом потврђује се право на образовање као универзалноболесне деце или деце са инвалидитетом потврђује се право на образовање као универзално 
право које се гарантује свој деци, а нарочито деци с инвалидитетом. право које се гарантује свој деци, а нарочито деци с инвалидитетом. 

Свако дете има исто право на образовање високог квалитета које му омогућава да максимално Свако дете има исто право на образовање високог квалитета које му омогућава да максимално 
искористи своје потенцијале и оспособљава га да пружи свој допринос у изградњи инклузивног искористи своје потенцијале и оспособљава га да пружи свој допринос у изградњи инклузивног 
друштва. Оно има право да изабере и прими образовање у инклузивној средини без обзира на друштва. Оно има право да изабере и прими образовање у инклузивној средини без обзира на 
физичке, интелектуалне, психолошке, културне или друге услове, као и право на додатне ресурсе физичке, интелектуалне, психолошке, културне или друге услове, као и право на додатне ресурсе 
како би остварило своје образовне, терапеутске и грађанске потребе.како би остварило своје образовне, терапеутске и грађанске потребе.

Парламентарна скупштина Савета Европе сматра да заједничко образовање деце са Парламентарна скупштина Савета Европе сматра да заједничко образовање деце са 
инвалидитетом и остале деце доприноси изградњи толеранције и већем прихватању различитости, а инвалидитетом и остале деце доприноси изградњи толеранције и већем прихватању различитости, а 
може се остваривати само уз партнерство, умрежавање и заједничко учење свих доносилаца одлука.може се остваривати само уз партнерство, умрежавање и заједничко учење свих доносилаца одлука.

Све институције, укључујући дневне центре, предшколске установе, школе, верске објекте, морају Све институције, укључујући дневне центре, предшколске установе, школе, верске објекте, морају 
прихватати децу са инвалидитетом и морају им пружати неопходну подршку како би омогућиле прихватати децу са инвалидитетом и морају им пружати неопходну подршку како би омогућиле 
њихову инклузију и партиципацију. Да би се овај циљ постигао, неопходно је да особе које раде у њихову инклузију и партиципацију. Да би се овај циљ постигао, неопходно је да особе које раде у 
образовним, социјалним и здравственим установама добију додатну обуку и помоћ локалних власти образовним, социјалним и здравственим установама добију додатну обуку и помоћ локалних власти 
за рад са децом са инвалидитетом.за рад са децом са инвалидитетом.

Иако су препоруке и резолуције Парламентарне скупштине и Комитета министара део „меког” Иако су препоруке и резолуције Парламентарне скупштине и Комитета министара део „меког” 
права, оне представљају путоказ за развој политика у државама чланицама Савета Европе и захтевају права, оне представљају путоказ за развој политика у државама чланицама Савета Европе и захтевају 
да државе чланице предузимају одговарајуће мере и активности. Државе морају да усвајају законе да државе чланице предузимају одговарајуће мере и активности. Државе морају да усвајају законе 
који омогућавају примену извора међународног права, али и да предузимају шире кораке посебно који омогућавају примену извора међународног права, али и да предузимају шире кораке посебно 
наведене у препорукама и резолуцијама. Оне, дакле, морају да спроводе опсежне реформе наведене у препорукама и резолуцијама. Оне, дакле, морају да спроводе опсежне реформе 
у одређеним областима и пружају прикладну подршку родитељима деце са инвалидитетом и у одређеним областима и пружају прикладну подршку родитељима деце са инвалидитетом и 
организацијама које се баве побољшањем њиховог положаја. организацијама које се баве побољшањем њиховог положаја. 
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Од држава се очекује да:Од држава се очекује да:

 обезбеде програме који су оријентисани ка деци са инвалидитетом и који  обезбеде програме који су оријентисани ка деци са инвалидитетом и који 
омогућавају њихов инклузију;омогућавају њихов инклузију;

 развију политику и правни оквир којим се промовише инклузивно образовање; развију политику и правни оквир којим се промовише инклузивно образовање;

 реорганизују образовни систем, што захтева и промену начина размишљања,  реорганизују образовни систем, што захтева и промену начина размишљања, 
укључујући промену јавног мњења, ставова и вредности;укључујући промену јавног мњења, ставова и вредности;

 учине све како би се елиминисале постојеће и како се не би стварале нове физичке  учине све како би се елиминисале постојеће и како се не би стварале нове физичке 
и друге препреке које спречавају инклузивно образовање;и друге препреке које спречавају инклузивно образовање;

 обезбеде једнак приступ образовању деци са инвалидитетом на свим нивоима,  обезбеде једнак приступ образовању деци са инвалидитетом на свим нивоима, 
без обзира на природу и озбиљност њихове инвалидности;без обзира на природу и озбиљност њихове инвалидности;

 развију акциони план који има за циљ реформу постојећег образовног система; развију акциони план који има за циљ реформу постојећег образовног система;

 обезбеде да сви програми и образовни материјали буду доступни деци са  обезбеде да сви програми и образовни материјали буду доступни деци са 
инвалидитетом;инвалидитетом;

 реформишу образовање наставника како би се они оспособили за рад са децом  реформишу образовање наставника како би се они оспособили за рад са децом 
са инвалидитетом;са инвалидитетом;

 помогну транзицију постојећих специјалних школа у центре за прикупљање  помогну транзицију постојећих специјалних школа у центре за прикупљање 
података;података;

 промовишу размену делотворних стратегија и примера добре праксе на промовишу размену делотворних стратегија и примера добре праксе на 
европском нивоу; европском нивоу; 

 прикупљају статистичке податке о деци са инвалидитетом и прикупљају статистичке податке о деци са инвалидитетом и

 промовишу позитивне ставове о инклузији и предузимају заједничке активности  промовишу позитивне ставове о инклузији и предузимају заједничке активности 
са универзитетима и цивилним друштвом ради промене перцепције и очекивања са универзитетима и цивилним друштвом ради промене перцепције и очекивања 
у погледу права на образовање деце са инвалидитетом.у погледу права на образовање деце са инвалидитетом.
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Поглавље III

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:

СТАНДАРДИ ЗАШТИТЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европска унија је наднационална Европска унија је наднационална sui generissui generis организација 27 европских држава са 500 милиона  организација 27 европских држава са 500 милиона 
становника, створена Уговором из Мастрихта 1992. године. Корени Европске уније сежу до 1957. становника, створена Уговором из Мастрихта 1992. године. Корени Европске уније сежу до 1957. 
године, када је Уговором из Рима створена Европска економска заједница (ЕЕЗ). Првобитни године, када је Уговором из Рима створена Европска економска заједница (ЕЕЗ). Првобитни 
циљ организације био је економско повезивање шест водећих земаља западне Европе, а данас циљ организације био је економско повезивање шест водећих земаља западне Европе, а данас 
је Европска унија проширена придруживањем нових чланица и повезивањем на политичким и је Европска унија проширена придруживањем нових чланица и повезивањем на политичким и 
социјалним основама, а не само економским. Уговор из Лисабона, који је потписан у децембру социјалним основама, а не само економским. Уговор из Лисабона, који је потписан у децембру 
2007. године и ратификован две године касније, мења и проширује политичке и правне структуре 2007. године и ратификован две године касније, мења и проширује политичке и правне структуре 
Европске уније. Европске уније. 

До последњег проширења Европске уније дошло је 2007. године, када су организацији До последњег проширења Европске уније дошло је 2007. године, када су организацији 
приступиле Бугарска и Румунија, а Европски савет је донео одлуку да се будуће проширење приступиле Бугарска и Румунија, а Европски савет је донео одлуку да се будуће проширење 
омогући Турској, Исланду и земљама западног Балкана. Србија је у априлу 2008. године омогући Турској, Исланду и земљама западног Балкана. Србија је у априлу 2008. године 
потписала Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, а у децембру потписала Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, а у децембру 
2009. године је поднела кандидатуру за чланство. Да би се придружила Европској унији, Србија 2009. године је поднела кандидатуру за чланство. Да би се придружила Европској унији, Србија 
мора да испуни одговарајуће економске, политичке и административне услове и да поштује мора да испуни одговарајуће економске, политичке и административне услове и да поштује 
принципе слободе, демократије, људских права и основних слобода, као и принцип владавине принципе слободе, демократије, људских права и основних слобода, као и принцип владавине 

Део први
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права. Током последње деценије Европска унија се фокусира на побољшање положаја особа са права. Током последње деценије Европска унија се фокусира на побољшање положаја особа са 
инвалидитетом и деце са инвалидитетом, а за Србију је важно да поштује ове основне принципе инвалидитетом и деце са инвалидитетом, а за Србију је важно да поштује ове основне принципе 
доношењем одговарајућих закона и њиховом применом уколико жели да што пре постане доношењем одговарајућих закона и њиховом применом уколико жели да што пре постане 
пуноправна чланица Европске уније. пуноправна чланица Европске уније. 

У овом поглављу приручника биће речи о У овом поглављу приручника биће речи о Уговору из АмстердамаУговору из Амстердама, , Повељи о основним правима Повељи о основним правима 
у ЕУу ЕУ и  и Лисабонском уговоруЛисабонском уговору, најважнијим изворима „тврдог” и „меког” права који се односе на децу , најважнијим изворима „тврдог” и „меког” права који се односе на децу 
са инвалидитетом, као и о остваривању права деце са инвалидитетом из перспективе европских са инвалидитетом, као и о остваривању права деце са инвалидитетом из перспективе европских 
интеграција. интеграција. 

УГОВОР ИЗ АМСТЕРДАМАУГОВОР ИЗ АМСТЕРДАМА

У јуну 1997. године Европска унија је усвојила Уговор из Амстердама, који представља надградњу У јуну 1997. године Европска унија је усвојила Уговор из Амстердама, који представља надградњу 
Уговора Уговора из Мастрихта. У овај документ унете су, између осталог, и одредбе о забрани дискриминације из Мастрихта. У овај документ унете су, између осталог, и одредбе о забрани дискриминације 
особа са инвалидитетом; нови члан 13. споразума предвиђа да особа са инвалидитетом; нови члан 13. споразума предвиђа да „Савет ЕУ може да предузме „Савет ЕУ може да предузме 
одговарајуће мере ради сузбијања дискриминације по основу пола, расног или етничког порекла, одговарајуће мере ради сузбијања дискриминације по основу пола, расног или етничког порекла, 
верских уверења, верских уверења, инвалидности,инвалидности, старости, сексуалне опредељености.” старости, сексуалне опредељености.” Ова одредба послужила је  Ова одредба послужила је 
као основа за усвајање Директиве 2000/78/ЕЗ.као основа за усвајање Директиве 2000/78/ЕЗ.

Истовремено је усвојена и Декларација која прати чл. 100а Уговора, о хармонизацији јединственог Истовремено је усвојена и Декларација која прати чл. 100а Уговора, о хармонизацији јединственог 
тржишта. Текст овог члана Декларације гласи: тржишта. Текст овог члана Декларације гласи: „Приликом састављања мера предвиђених чл. 100а „Приликом састављања мера предвиђених чл. 100а 
треба узети у обзир потребе особа са инвалидитетом.”треба узети у обзир потребе особа са инвалидитетом.”

Европска унија показала је посвећеност борби за поштовање и афирмацију људских права Европска унија показала је посвећеност борби за поштовање и афирмацију људских права 
особа са инвалидитетом уношењем одредби о забрани дискриминације по основу инвалидности особа са инвалидитетом уношењем одредби о забрани дискриминације по основу инвалидности 
и вођењем рачуна о потребама особа са инвалидитетом у својим темељним актима.и вођењем рачуна о потребама особа са инвалидитетом у својим темељним актима. Поменуте  Поменуте 
одредбе усвојене су после интензивне кампање Европског форума за питања инвалидности.одредбе усвојене су после интензивне кампање Европског форума за питања инвалидности.
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ПОВЕЉА О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПОВЕЉА О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Европски парламент, Савет и Комисија су 7. децембра 2000. године у Ници прогласили Повељу Европски парламент, Савет и Комисија су 7. децембра 2000. године у Ници прогласили Повељу 
о основним правима Европске уније и упутили је на ратификацију државама чланицама. Чланице о основним правима Европске уније и упутили је на ратификацију државама чланицама. Чланице 
Европске уније су после дуготрајног процеса ратификовале Повељу о основним правима ЕУ, чији је Европске уније су после дуготрајног процеса ратификовале Повељу о основним правима ЕУ, чији је 
текст унет у Уговор из Лисабона, који је ступио на снагу 1. децембра 2009. године. Повеља потврђује текст унет у Уговор из Лисабона, који је ступио на снагу 1. децембра 2009. године. Повеља потврђује 
начела на којима почива ЕУ и права и слободе који припадају грађанима држава чланица ЕУ. Између начела на којима почива ЕУ и права и слободе који припадају грађанима држава чланица ЕУ. Између 
осталог, у чл. 21, ст. 1. Повеље забрањује се свака дискриминација на основу инвалидности. Чланом осталог, у чл. 21, ст. 1. Повеље забрањује се свака дискриминација на основу инвалидности. Чланом 
26. Повеље уређује се интеграција особа са инвалидитетом и признаје им се право да уживају 26. Повеље уређује се интеграција особа са инвалидитетом и признаје им се право да уживају 
благодети од мера усмерених на обезбеђивање њихове самосталности, друштвене и професионалне благодети од мера усмерених на обезбеђивање њихове самосталности, друштвене и професионалне 
интеграције и укључености у локалну заједницу. интеграције и укључености у локалну заједницу. 

УГОВОР ИЗ ЛИСАБОНАУГОВОР ИЗ ЛИСАБОНА

Већ је поменуто да је Повеља о основним правима ЕУ инкорпорирана у текст Лисабонског Већ је поменуто да је Повеља о основним правима ЕУ инкорпорирана у текст Лисабонског 
уговора, чиме је овај документ стекао правну обавезност. У Преамбули Лисабонског уговора се уговора, чиме је овај документ стекао правну обавезност. У Преамбули Лисабонског уговора се 
наводи да главна инспирација за доношење овог документа лежи у заједничком европском наслеђу наводи да главна инспирација за доношење овог документа лежи у заједничком европском наслеђу 
које почива на људским правима, слободи, демократији, једнакости и владавини права. Нарочито које почива на људским правима, слободи, демократији, једнакости и владавини права. Нарочито 
је важан чл. 2, ст. 3. у коме се прописује да ће се Европска унија борити за социјалну инклузију и је важан чл. 2, ст. 3. у коме се прописује да ће се Европска унија борити за социјалну инклузију и 
против дискриминације и да ће промовисати социјалну правду и заштиту, једнакост међу половима, против дискриминације и да ће промовисати социјалну правду и заштиту, једнакост међу половима, 
солидарност међу генерацијама и заштиту права детета. Европска унија има задатак да унапређује, солидарност међу генерацијама и заштиту права детета. Европска унија има задатак да унапређује, 
између осталог, социјалну кохезију и солидарност међу државама чланицама. У спољним односима, између осталог, социјалну кохезију и солидарност међу државама чланицама. У спољним односима, 
Европска унија ће давати допринос смањењу сиромаштва и заштити људских права, а нарочито Европска унија ће давати допринос смањењу сиромаштва и заштити људских права, а нарочито 
права деце (чл. 2, ст. 5). Дакле, Европска унија сада у фокус деловања ставља људска права и заштиту права деце (чл. 2, ст. 5). Дакле, Европска унија сада у фокус деловања ставља људска права и заштиту 
дечјих права и има могућности да боље спроводи нове политике којима се унапређују социјални дечјих права и има могућности да боље спроводи нове политике којима се унапређују социјални 
услови и остварује социјална кохезија.услови и остварује социјална кохезија.
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ИЗВОРИ „ТВРДОГ” ПРАВА ЗА ДЕЦУНАЈЗНАЧАЈНИЈИ ИЗВОРИ „ТВРДОГ” ПРАВА ЗА ДЕЦУ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМСА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Европска унија је донела велики број директива, али се мали број њих односи и на децу са Европска унија је донела велики број директива, али се мали број њих односи и на децу са 
инвалидитетом. Овде су издвојене најважније директиве, а имајући у виду проширењеинвалидитетом. Овде су издвојене најважније директиве, а имајући у виду проширење питања питања 
којима се Европска унија бави на основу Уговора из Лисабона, може се очекивати да ће се тај којима се Европска унија бави на основу Уговора из Лисабона, може се очекивати да ће се тај 
број значајно повећати у будућности. Тако ће бити речи о број значајно повећати у будућности. Тако ће бити речи о Директиви о једнаком поступању у Директиви о једнаком поступању у 
запошљавању и радним односимазапошљавању и радним односима, , Директиви којом се уређују технички услови за возила са више Директиви којом се уређују технички услови за возила са више 
седиштаседишта и  и Директиви Савета ЕУ и Европског парламента о поступцима закључивања уговора о Директиви Савета ЕУ и Европског парламента о поступцима закључивања уговора о 
јавним радовима, јавним набавкама и јавним услугамајавним радовима, јавним набавкама и јавним услугама. 

Директива о једнаком поступању у запошљавању и радним односима Директива о једнаком поступању у запошљавању и радним односима 

Савет Европске уније је 27. новембра 2000. године усвојио Директиву о једнаком поступању Савет Европске уније је 27. новембра 2000. године усвојио Директиву о једнаком поступању 
у запошљавању у запошљавању и радним односима 2000/78/ЕЗ, прву директиву којом се изричито забрањује и радним односима 2000/78/ЕЗ, прву директиву којом се изричито забрањује 
дискриминација по основу инвалидности у области радних односа, синдикалних односа, дискриминација по основу инвалидности у области радних односа, синдикалних односа, 
професионалне рехабилитације и оспособљавања (чл. 3). професионалне рехабилитације и оспособљавања (чл. 3). Директивом се државама чланицама ЕУ Директивом се државама чланицама ЕУ 
налаже да националним законодавством налаже да националним законодавством забране дискриминацију по основу инвалидности у овим забране дискриминацију по основу инвалидности у овим 
областима, омогуће оштећенима и организацијама областима, омогуће оштећенима и организацијама особа са инвалидитетом подношење тужби, као особа са инвалидитетом подношење тужби, као 
и додељивање накнаде штете жртвама дискриминације. и додељивање накнаде штете жртвама дискриминације. 

Одредбе ове директиве значајне су пре свега за одрасле особе са инвалидитетом, јер уређују Одредбе ове директиве значајне су пре свега за одрасле особе са инвалидитетом, јер уређују 
области запошљавања, радних односа, професионалне рехабилитације и оспособљавања, али су области запошљавања, радних односа, професионалне рехабилитације и оспособљавања, али су 
релевантне и за децу са инвалидитетом која пролазе кроз процес професионалне рехабилитације и релевантне и за децу са инвалидитетом која пролазе кроз процес професионалне рехабилитације и 
оспособљавања у неком периоду школовања, а нарочито за старије малолетнике који од навршене оспособљавања у неком периоду школовања, а нарочито за старије малолетнике који од навршене 
15. године могу да се укључе на тржиште рада, да траже посао и ступају у радни однос.15. године могу да се укључе на тржиште рада, да траже посао и ступају у радни однос.
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Директива којом се уређују технички услови за возила са вишеДиректива којом се уређују технички услови за возила са више
од осам седиштаод осам седишта

Европски парламент и Европска комисија усвојили су Директиву 2001/85/ЕЗ 21. новембра 2001. Европски парламент и Европска комисија усвојили су Директиву 2001/85/ЕЗ 21. новембра 2001. 
године. У одељку 11 Преамбуле изричито се наводи да је сврха ове директиве, поред гарантовања године. У одељку 11 Преамбуле изричито се наводи да је сврха ове директиве, поред гарантовања 
безбедности путницима, безбедности путницима, да особама са ограниченом покретљивошћу, да особама са ограниченом покретљивошћу, пре свих особама са пре свих особама са 
инвалидитетом, инвалидитетом, омогући приступ возилима са више од 8 седишта.омогући приступ возилима са више од 8 седишта. 

Члан 3. Директиве предвиђа да нископодна возила класе I (за превоз путника који и седе и Члан 3. Директиве предвиђа да нископодна возила класе I (за превоз путника који и седе и 
стоје, тј. аутобуси који могу да приме 22 и више путника) морају бити приступачнa особама са стоје, тј. аутобуси који могу да приме 22 и више путника) морају бити приступачнa особама са 
инвалидитетом у складу са одредбама Анекса VII уз ову директиву. Ретко који правни документ инвалидитетом у складу са одредбама Анекса VII уз ову директиву. Ретко који правни документ 
дефинише особе са инвалидитетом, а ова директива то чини у одељку 2.21 Анекса II, где се каже дефинише особе са инвалидитетом, а ова директива то чини у одељку 2.21 Анекса II, где се каже 
да су тода су то особе са сензорним и интелектуалним оштећењима и корисници колица особе са сензорним и интелектуалним оштећењима и корисници колица. . 

Директива о поступцима закључивања уговора о јавним радовима,Директива о поступцима закључивања уговора о јавним радовима,
јавним набавкама и јавним услугама јавним набавкама и јавним услугама 

Директива 2004/18/EЗ Савета ЕУ и Европског парламента о поступцима закључивања уговора Директива 2004/18/EЗ Савета ЕУ и Европског парламента о поступцима закључивања уговора 
о јавним радовима, јавним набавкама и јавним услугама наводи да се поступак јавних набавки, о јавним радовима, јавним набавкама и јавним услугама наводи да се поступак јавних набавки, 
између осталог, заснива на начелу између осталог, заснива на начелу недискриминације. недискриминације. Анексом VI предвиђено је да техничка Анексом VI предвиђено је да техничка 
спецификација у случају јавних радова, између осталог, мора садржати спецификације пројекта спецификација у случају јавних радова, између осталог, мора садржати спецификације пројекта 
и стандарда приступачности за особе са инвалидитетом (одељак а). У случајевима јавних услуга, и стандарда приступачности за особе са инвалидитетом (одељак а). У случајевима јавних услуга, 
техничка спецификација мора садржати опис пројекта везаног за приступачност услуга особама са техничка спецификација мора садржати опис пројекта везаног за приступачност услуга особама са 
инвалидитетом (одељак б). То значи да инвалидитетом (одељак б). То значи да све нове васпитно-образовне, социјалне, здравствене, све нове васпитно-образовне, социјалне, здравствене, 
културне и спортско-рекреативне установе, добра и услуге морају бити тако пројектоване и културне и спортско-рекреативне установе, добра и услуге морају бити тако пројектоване и 
конструисане да буду приступачне свим особама са инвалидитетом, укључујући и децу.конструисане да буду приступачне свим особама са инвалидитетом, укључујући и децу. На  На 
тај начин предузима се значајан корак у афирмисању равноправности и обезбеђивању пунијег тај начин предузима се значајан корак у афирмисању равноправности и обезбеђивању пунијег 
учешћа одраслих особа и деце са инвалидитетом у друштву. учешћа одраслих особа и деце са инвалидитетом у друштву. 
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„МЕКО” ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ„МЕКО” ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Резолуције и препоруке које доносе различити органи Европске уније допуњују изворе „тврдог” Резолуције и препоруке које доносе различити органи Европске уније допуњују изворе „тврдог” 
права и зато су у наредном делу издвојене оне које су значајне за децу са инвалидитетом. Тако ће права и зато су у наредном делу издвојене оне које су значајне за децу са инвалидитетом. Тако ће 
овде бити речи о овде бити речи о Резолуцији савета ЕЕЗ и министара просвете о интеграцији деце и младих са Резолуцији савета ЕЕЗ и министара просвете о интеграцији деце и младих са 
инвалидитетом у редовне системе образовања, Резолуцији Европског парламента о људским инвалидитетом у редовне системе образовања, Резолуцији Европског парламента о људским 
правима особа са инвалидитетом, Резолуцији Савета ЕУ и министара држава чланица ЕУ о правима особа са инвалидитетом, Резолуцији Савета ЕУ и министара држава чланица ЕУ о 
једнаким могућностима за особе са инвалидитетомједнаким могућностима за особе са инвалидитетом и  и Резолуцији Савета ЕУ о електронској Резолуцији Савета ЕУ о електронској 
приступачности за особе са инвалидитетом.приступачности за особе са инвалидитетом.

Резолуција о интеграцији деце и младих са инвалидитетомРезолуција о интеграцији деце и младих са инвалидитетом
у редовне системе образовањау редовне системе образовања

Савет ЕЕЗ и министри просвете држава чланица ЕЕЗ донели су ову резолуцију 1990. годинеСавет ЕЕЗ и министри просвете држава чланица ЕЕЗ донели су ову резолуцију 1990. године. 
Резолуција предвиђа да ће државе чланице „интензивирати, где је потребно, напоре за интеграцију Резолуција предвиђа да ће државе чланице „интензивирати, где је потребно, напоре за интеграцију 
и подстицање интеграције ученика и студената са инвалидитетом, у одговарајућим случајевима, у и подстицање интеграције ученика и студената са инвалидитетом, у одговарајућим случајевима, у 
редовни образовни систем” (ст. 1). У свим примереним случајевима, редовни образовни систем” (ст. 1). У свим примереним случајевима, „пуна интеграција у систем „пуна интеграција у систем 
редовног школства треба да се сматра првом опцијом”редовног школства треба да се сматра првом опцијом” (ст. 2). Рад специјалних школа и центара  (ст. 2). Рад специјалних школа и центара 
за децу и младе са инвалидитетом треба да представља допуну редовних образовних система, а за децу и младе са инвалидитетом треба да представља допуну редовних образовних система, а 
родитељи деце са инвалидитетом треба да одлуче у који ће систем образовања уписати своју децу родитељи деце са инвалидитетом треба да одлуче у који ће систем образовања уписати своју децу 
„на основу информисаног избора” (ст. 3). Методи рада и вештине које се примењују у специјалном „на основу информисаног избора” (ст. 3). Методи рада и вештине које се примењују у специјалном 
школству треба да стоје на располагању и редовним школама у којима се образују деца и млади са школству треба да стоје на располагању и редовним школама у којима се образују деца и млади са 
инвалидитетом (ст. 4). Ради промовисања интеграције деце и младих са инвалидитетом у различите инвалидитетом (ст. 4). Ради промовисања интеграције деце и младих са инвалидитетом у различите 
секторе редовног образовања, неопходно је развијати сарадњу између свих установа које се баве секторе редовног образовања, неопходно је развијати сарадњу између свих установа које се баве 
овим особама (ст. 5). Резолуција апострофира значај примене нових технологија (ст. 6), што је овим особама (ст. 5). Резолуција апострофира значај примене нових технологија (ст. 6), што је 
нарочито актуелно у овом миленијуму.нарочито актуелно у овом миленијуму.
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Резолуција о људским правима особа са инвалидитетомРезолуција о људским правима особа са инвалидитетом

Европски парламент је 1995. године усвојио ову резолуцију која се односи на људска права особа Европски парламент је 1995. године усвојио ову резолуцију која се односи на људска права особа 
са инвалидитетом и која је послужила као основа за уношење забране дискриминације по основу са инвалидитетом и која је послужила као основа за уношење забране дискриминације по основу 
инвалидности у Уговор из Амстердама. Резолуција је, такође, представљала основ за уношење забране инвалидности у Уговор из Амстердама. Резолуција је, такође, представљала основ за уношење забране 
дискриминације по основу инвалидности у Директиву 2000/78/ЕЗ у области радних односа. Европски дискриминације по основу инвалидности у Директиву 2000/78/ЕЗ у области радних односа. Европски 
парламент је од Европске комисије затражио да сачини предлоге који ће особама са инвалидитетом парламент је од Европске комисије затражио да сачини предлоге који ће особама са инвалидитетом 
омогућити да уживају слободу кретања на основу једнакости са осталим грађанима ЕУ (ст. 2), а то је омогућити да уживају слободу кретања на основу једнакости са осталим грађанима ЕУ (ст. 2), а то је 
послужило као основа за усвајање Директиве 2001/85/ЕЗ којом се уређују технички услови за возила послужило као основа за усвајање Директиве 2001/85/ЕЗ којом се уређују технички услови за возила 
са више од осам седишта, Одлуке Савета ЕУ о интероперативности система трансевропских брзих са више од осам седишта, Одлуке Савета ЕУ о интероперативности система трансевропских брзих 
пруга 2002/735/ЕЗ и Регулативе 1107 о путницима са инвалидитетом у ваздушном саобраћају. пруга 2002/735/ЕЗ и Регулативе 1107 о путницима са инвалидитетом у ваздушном саобраћају. 

Резолуција о једнаким могућностима за особе са инвалидитетомРезолуција о једнаким могућностима за особе са инвалидитетом

Савет ЕУ и министри држава чланица ЕУ усвојили су у децембру 1996. године Резолуцију о једнаким Савет ЕУ и министри држава чланица ЕУ усвојили су у децембру 1996. године Резолуцију о једнаким 
могућностима за особе са инвалидитетом, подржавајући примену Стандардних правила УН. могућностима за особе са инвалидитетом, подржавајући примену Стандардних правила УН. 
Резолуција реафирмише посвећеност начелу једнаких могућности у развоју свеобухватне политике Резолуција реафирмише посвећеност начелу једнаких могућности у развоју свеобухватне политике 
у области инвалидности (одељак I.2) и преданост сузбијању свих облика негативне дискриминације у области инвалидности (одељак I.2) и преданост сузбијању свих облика негативне дискриминације 
засноване искључиво на основу инвалидности (одељак I.4). засноване искључиво на основу инвалидности (одељак I.4). 

Приликом формулисања и спровођења релевантних националних политика, државе чланице Приликом формулисања и спровођења релевантних националних политика, државе чланице 
ЕУ треба да узму у обзир оснаживање особа са инвалидитетом за учешће у друштву и укључивање ЕУ треба да узму у обзир оснаживање особа са инвалидитетом за учешће у друштву и укључивање 
проблематике инвалидности у главне токове политике и планирања, да раде на уклањању проблематике инвалидности у главне токове политике и планирања, да раде на уклањању 
препрека те да промовишу једнаке могућности за особе са инвалидитетомпрепрека те да промовишу једнаке могућности за особе са инвалидитетом (одељак II.1)  (одељак II.1) и учешће и учешће 
представника ових особа у спровођењу и праћењу релевантних политика и мера представника ових особа у спровођењу и праћењу релевантних политика и мера (одељак II.2).(одељак II.2).
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Резолуција о електронској приступачности за особеРезолуција о електронској приступачности за особе
са инвалидитетомса инвалидитетом

Савет ЕУ је 2002. године усвојио Резолуцију о приступачности електронских медија и технологија Савет ЕУ је 2002. године усвојио Резолуцију о приступачности електронских медија и технологија 
за особе са инвалидитетом. Имајући у виду брз развој информатичког друштва и велике технолошке за особе са инвалидитетом. Имајући у виду брз развој информатичког друштва и велике технолошке 
потенцијале за пуно укључивање особа са инвалидитетом, Савет је позвао државе чланице и потенцијале за пуно укључивање особа са инвалидитетом, Савет је позвао државе чланице и 
Европску комисију да промовишу боље усклађен приступ развоју информатичког друштва уз примену Европску комисију да промовишу боље усклађен приступ развоју информатичког друштва уз примену 
одговарајућих законодавних, техничких и подстицајних мера како би се омогућио равноправан одговарајућих законодавних, техничких и подстицајних мера како би се омогућио равноправан 
приступ особама са инвалидитетом (одељак I). приступ особама са инвалидитетом (одељак I). Треба подизати ниво свести како би се спречило Треба подизати ниво свести како би се спречило 
да технолошки развој доведе до нове социјалне искљученостида технолошки развој доведе до нове социјалне искључености (став 3). Државе чланице треба да  (став 3). Државе чланице треба да 
подстичу особе са инвалидитетом да учествују у изради техничких стандарда и доношењу правних подстичу особе са инвалидитетом да учествују у изради техничких стандарда и доношењу правних 
аката и програма образовања у овој области (став 4).аката и програма образовања у овој области (став 4).

Државе чланице и Европска комисија треба да раде на мерама за развој техничких стандарда и Државе чланице и Европска комисија треба да раде на мерама за развој техничких стандарда и 
инструмената како би се поштовали стандарди приступачности сајтова WАI (инструмената како би се поштовали стандарди приступачности сајтова WАI (Web Accessibility InitiativeWeb Accessibility Initiative), ), 
односно сајтова који су приступачни особама са инвалидитетом, нарочито слабовидим и слепим односно сајтова који су приступачни особама са инвалидитетом, нарочито слабовидим и слепим 
особама и особама које не могу лако да покрећу горње екстремитете (одељак II, став 1). особама и особама које не могу лако да покрећу горње екстремитете (одељак II, став 1). Државе Државе 
чланице треба да стандардизују критеријуме приступачности, између осталог кроз прописе о чланице треба да стандардизују критеријуме приступачности, између осталог кроз прописе о 
јавним набавкама, и да подстичу приватни сектор да информационо-комуникацијске услуге учине јавним набавкама, и да подстичу приватни сектор да информационо-комуникацијске услуге учине 
приступачним особама са инвалидитетомприступачним особама са инвалидитетом (одељак II, став 2). Резолуција посвећује пажњу и развијању  (одељак II, став 2). Резолуција посвећује пажњу и развијању 
образовних инструмената за промовисање приступачности у информатичком друштву. образовних инструмената за промовисање приступачности у информатичком друштву. 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
И ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

Инклузија представља важан део процеса европских интеграција, а инклузија особа и деце са Инклузија представља важан део процеса европских интеграција, а инклузија особа и деце са 
инвалидитетом, инвалидитетом, као једне од највише маргинализованих група, чини главни сегмент у том процесу. као једне од највише маргинализованих група, чини главни сегмент у том процесу. 
И Лисабонски уговор уноси одређене промене у том смислу што се ЕУ више фокусира управо на И Лисабонски уговор уноси одређене промене у том смислу што се ЕУ више фокусира управо на 
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социјалну кохезију и заштиту дечјих права. Ово је као резултат имало усвајање социјалну кохезију и заштиту дечјих права. Ово је као резултат имало усвајање Европске стратегије Европске стратегије 
за особе са инвалидитетом за период 2010–2020.за особе са инвалидитетом за период 2010–2020. Та стратегија има за циљ да оснажи особе са  Та стратегија има за циљ да оснажи особе са 
инвалидитетом на начин који им омогућава да у потпуности уживају своја права и имају пуну корист инвалидитетом на начин који им омогућава да у потпуности уживају своја права и имају пуну корист 
од учешћа у друштву и економији Европе, посебно путем јединственог тржишта. Ова стратегија од учешћа у друштву и економији Европе, посебно путем јединственог тржишта. Ова стратегија 
дефинише активности на нивоу ЕУ као допуну активности које се предузимају на националном дефинише активности на нивоу ЕУ као допуну активности које се предузимају на националном 
нивоу, али и механизме потребне за спровођење Конвенције о правима особа са инвалидитетом нивоу, али и механизме потребне за спровођење Конвенције о правима особа са инвалидитетом 
УН на нивоу ЕУ, па и унутар институција ЕУ. Она такође наводи каква је подршка потребна у смислу УН на нивоу ЕУ, па и унутар институција ЕУ. Она такође наводи каква је подршка потребна у смислу 
финансирања, истраживања, информисања, прикупљања статистичких и других података. финансирања, истраживања, информисања, прикупљања статистичких и других података. 

Стратегија је усмерена је на уклањање препрека у осам главних области деловања: Стратегија је усмерена је на уклањање препрека у осам главних области деловања: приступачност, приступачност, 
партиципација, једнакост, запошљавање, образовање и обука, социјална заштита, здравствопартиципација, једнакост, запошљавање, образовање и обука, социјална заштита, здравство и и 
међународне активностимеђународне активности. За сваку од ових области наведене су главне активности које се морају . За сваку од ових области наведене су главне активности које се морају 
предузети, као и главни циљ коме ЕУ стреми у тој области. Ове области су одабране на основу предузети, као и главни циљ коме ЕУ стреми у тој области. Ове области су одабране на основу 
њиховог потенцијала да допринесу остваривању општих циљева ове стратегије и Конвенције УН, њиховог потенцијала да допринесу остваривању општих циљева ове стратегије и Конвенције УН, 
стратешких докумената институција ЕУ и Савета Европе, као и резултата предвиђених Планом акције стратешких докумената институција ЕУ и Савета Европе, као и резултата предвиђених Планом акције 
ЕУ за особе са инвалидитетом 2003–2010. Области деловања се бирају и на основу консултација ЕУ за особе са инвалидитетом 2003–2010. Области деловања се бирају и на основу консултација 
са државама чланицама, интересним групама и јавношћу. За децу са инвалидитетом најважније са државама чланицама, интересним групама и јавношћу. За децу са инвалидитетом најважније 
питање је питање приступа редовном образовању, па треба нагласити да ова стратегија предвиђа да питање је питање приступа редовном образовању, па треба нагласити да ова стратегија предвиђа да 
се деца са инвалидитетом на одговарајући начин интегришу у систем општег образовања и да им се се деца са инвалидитетом на одговарајући начин интегришу у систем општег образовања и да им се 
пружи индивидуална помоћ у најбољем интересу детета. Уз пуно поштовање одговорности држава пружи индивидуална помоћ у најбољем интересу детета. Уз пуно поштовање одговорности држава 
чланица за садржај наставе и организацију образовних система, Комисија подржава инклузивно, чланица за садржај наставе и организацију образовних система, Комисија подржава инклузивно, 
квалитетно образовање. квалитетно образовање. 

Као држава која тежи да постане кандидат, а потом и пуноправни члан ЕУ, Србија мора Као држава која тежи да постане кандидат, а потом и пуноправни члан ЕУ, Србија мора 
унапредити свој правни систем и мора испунити одговарајуће услове. Србија је у априлу унапредити свој правни систем и мора испунити одговарајуће услове. Србија је у априлу 
2008. године потписала Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, а у 2008. године потписала Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, а у 
децембру 2009. године је поднела кандидатуру за чланство. Свака држава која претендује на то децембру 2009. године је поднела кандидатуру за чланство. Свака држава која претендује на то 
да постане пуноправна држава чланица ЕУ мора да испуни одговарајуће политичке, економске да постане пуноправна држава чланица ЕУ мора да испуни одговарајуће политичке, економске 
и административне критеријуме, а из извештаја о напретку види се у ком је степену успела да и административне критеријуме, а из извештаја о напретку види се у ком је степену успела да 
одговори на постављене задатке. У последњем извештају Европске комисије о напретку Србије, одговори на постављене задатке. У последњем извештају Европске комисије о напретку Србије, 
из 2010. године, наводи се да је постигнут одређени напредак ка инклузивном образовању, из 2010. године, наводи се да је постигнут одређени напредак ка инклузивном образовању, 
али да тек треба усвојити прописе за спровођење закона. Такође, наводи се да је настављен али да тек треба усвојити прописе за спровођење закона. Такође, наводи се да је настављен 
процес деинституционализације деце без родитељског старања, као и промовисања центара за процес деинституционализације деце без родитељског старања, као и промовисања центара за 
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дневни боравак, али је потребно појачати и капацитете и ресурсе. У извештају се наводи и да је дневни боравак, али је потребно појачати и капацитете и ресурсе. У извештају се наводи и да је 
формирана скупштинска Радна група за права детета с циљем да се ојача улога законодавног формирана скупштинска Радна група за права детета с циљем да се ојача улога законодавног 
тела у побољшању положаја деце, која редовно анализира законе, извештаје и друга документа тела у побољшању положаја деце, која редовно анализира законе, извештаје и друга документа 
релевантна за децу. Ова радна група би своје активности свакако требало да усмерава на основу релевантна за децу. Ова радна група би своје активности свакако требало да усмерава на основу 
извештаја о напретку којима се идентификују области у којима Србија није урадила довољно, а извештаја о напретку којима се идентификују области у којима Србија није урадила довољно, а 
тичу се заштите права деце. тичу се заштите права деце. 

Европска комисија је успоставила Инструмент за претприступну помоћ за буџетски периодЕвропска комисија је успоставила Инструмент за претприступну помоћ за буџетски период
2007–2013. (Instrument for Pre-Accession Assistance — IPA 2007–2013), у износу од око 11 милиона евра, 2007–2013. (Instrument for Pre-Accession Assistance — IPA 2007–2013), у износу од око 11 милиона евра, 
као неповратна средства развојне помоћи намењена спровођењу реформских политика и развојних као неповратна средства развојне помоћи намењена спровођењу реформских политика и развојних 
пројеката који стварају услове за приближавање Србије Европској унији. Програмирање Инструмента пројеката који стварају услове за приближавање Србије Европској унији. Програмирање Инструмента 
за претприступну помоћ на страни Европске комисије обухвата утврђивање приоритета на основу за претприступну помоћ на страни Европске комисије обухвата утврђивање приоритета на основу 
стратешких документа, односно инструмената — Стратегија о проширењу, Европско партнерство, стратешких документа, односно инструмената — Стратегија о проширењу, Европско партнерство, 
Вишегодишњи индикативни финансијски оквир (Multi-Annual Indicative Financial Framework — MIFF) Вишегодишњи индикативни финансијски оквир (Multi-Annual Indicative Financial Framework — MIFF) 
и Вишегодишњи индикативни плански документ (Multi-Annual Indicative Planning Document — MIPD) и Вишегодишњи индикативни плански документ (Multi-Annual Indicative Planning Document — MIPD) 
— који прате и извештаје о напретку. Држава припрема национални програм на годишњем нивоу, — који прате и извештаје о напретку. Држава припрема национални програм на годишњем нивоу, 
који се мора заснивати на поменутим документима и садржати списак предлога пројеката који ће који се мора заснивати на поменутим документима и садржати списак предлога пројеката који ће 
се финансирати. Сви предлози пројеката морају садржати стратешки оквир, објашњење доприноса се финансирати. Сви предлози пројеката морају садржати стратешки оквир, објашњење доприноса 
предлога пројекта реализацији националних стратешких приоритета, опис проблема, идентификацију предлога пројекта реализацији националних стратешких приоритета, опис проблема, идентификацију 
решења неопходне мере и активности, уз достављање буџета у коме се представљају процењена решења неопходне мере и активности, уз достављање буџета у коме се представљају процењена 
неопходна средства и календар активности. Између осталих, овлашћени предлагач пројеката је и неопходна средства и календар активности. Између осталих, овлашћени предлагач пројеката је и 
Народна скупштина, која би требало да користи ово своје овлашћење нарочито у приоритетним Народна скупштина, која би требало да користи ово своје овлашћење нарочито у приоритетним 
областима, међу којима се издваја подршка развоју друштвено-економског окружења, образовања, областима, међу којима се издваја подршка развоју друштвено-економског окружења, образовања, 
процесу социјалне инклузије, као и подршка заштити људских права и борби против дискриминације процесу социјалне инклузије, као и подршка заштити људских права и борби против дискриминације 
(које су у фокусу овог приручника).(које су у фокусу овог приручника).
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:
АКТИВНА УЛОГА СКУПШТИНЕ АКТИВНА УЛОГА СКУПШТИНЕ 
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ОДБОР ЗА ПРАВА ДЕТЕТАОДБОР ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Народна скупштина Републике Србије је 9. марта 2009. године, по потписивању споразума о Народна скупштина Републике Србије је 9. марта 2009. године, по потписивању споразума о 
дугорочној сарадњи са УНИЦЕФ-ом, успоставила дугорочној сарадњи са УНИЦЕФ-ом, успоставила Радну групу за права дететаРадну групу за права детета којом председава  којом председава 
председник Скупштине. Чланови су представници свих политичких партија, а чланство уједно председник Скупштине. Чланови су представници свих политичких партија, а чланство уједно 
одражава разноврсност професија. Начин на који је формиран састав Радне групе имао је за циљ да одражава разноврсност професија. Начин на који је формиран састав Радне групе имао је за циљ да 
мобилише најактивније посланике како би се обезбедио неопходан утицај на законодавну активност мобилише најактивније посланике како би се обезбедио неопходан утицај на законодавну активност 
у овој области, али и да питања права детета изнесе на највиши скупштински у овој области, али и да питања права детета изнесе на највиши скупштински ниво. Радну групу ниво. Радну групу 
чине шест потпредседника Скупштине, председници Одбора за смањење чине шест потпредседника Скупштине, председници Одбора за смањење сиромаштва и Одбора за сиромаштва и Одбора за 
рад, борачка и социјална питања, као и десет народних посланика. УНИЦЕФ је стратешки партнер. рад, борачка и социјална питања, као и десет народних посланика. УНИЦЕФ је стратешки партнер. 
Међу примарним задацима Радне групе истиче се унапређење и развијање система заштите права Међу примарним задацима Радне групе истиче се унапређење и развијање система заштите права 
и положаја деце кроз праћење спровођења и примене релевантних закона и других аката.и положаја деце кроз праћење спровођења и примене релевантних закона и других аката.

Да би се обезбедила и могућност ефикасног обављања надзорне функције коју Радна група не може Да би се обезбедила и могућност ефикасног обављања надзорне функције коју Радна група не може 
вршити у свим сегментима, вршити у свим сегментима, члан 47. Пословника први пут у историји српског парламентаризма уводи члан 47. Пословника први пут у историји српског парламентаризма уводи 
одредбу о формирању Одбора за права детета, коме је дат посебан статус.одредбу о формирању Одбора за права детета, коме је дат посебан статус. Председник овог одбора  Председник овог одбора 
је председник Народне скупштине, а Одбор чине и потпредседници Народне скупштине, представници је председник Народне скупштине, а Одбор чине и потпредседници Народне скупштине, представници 
посланичких група и председник Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење посланичких група и председник Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва. Дакле, и даље је задржан високи политички састав тела, какав може гарантовати одржавање сиромаштва. Дакле, и даље је задржан високи политички састав тела, какав може гарантовати одржавање 
политичког консензуса о питањима заштите дечјих права; ово је једини одбор коме председава политичког консензуса о питањима заштите дечјих права; ово је једини одбор коме председава 
председник Скупштине. Члан 67. установљава надлежност овог одбора. Одбор тако разматра предлог председник Скупштине. Члан 67. установљава надлежност овог одбора. Одбор тако разматра предлог 
закона из перспективе заштите права детета, прати спровођење и примену закона и других аката закона из перспективе заштите права детета, прати спровођење и примену закона и других аката 
који уређују положај и заштиту права детета, проверава усклађеност националног законодавства с који уређују положај и заштиту права детета, проверава усклађеност националног законодавства с 
међународним стандардима права детета, сарађује са националним и међународним институцијама међународним стандардима права детета, сарађује са националним и међународним институцијама 
и телима те локалним органима власти, иницира измене и допуне прописа и предлаже доношење и телима те локалним органима власти, иницира измене и допуне прописа и предлаже доношење 
одређених аката и предузимање мера заштите права детета, промовише права детета, разматра и друга одређених аката и предузимање мера заштите права детета, промовише права детета, разматра и друга 
питања значајна за права детета, а обавља и друге послове, у складу са законом и Пословником. питања значајна за права детета, а обавља и друге послове, у складу са законом и Пословником. 

Самостални одбор за права детета постаће функционалан у новом сазиву скупштине. Стога је Самостални одбор за права детета постаће функционалан у новом сазиву скупштине. Стога је 
други део приручника посвећен механизмима који стоје на располагању овом одбору и које би он други део приручника посвећен механизмима који стоје на располагању овом одбору и које би он 
требало да користи ради унапређења положаја деце са инвалидитетом у Србији у оквиру три функције требало да користи ради унапређења положаја деце са инвалидитетом у Србији у оквиру три функције 
Народне скупштине: Народне скупштине: законодавне, надзорне и представничкезаконодавне, надзорне и представничке. . 
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Поглавље I

АКТИВНА УЛОГА СКУПШТИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ 
ПОЛОЖАЈА И ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ: ЗАКОНОДАВНА ФУНКЦИЈА

Најважнија активност Скупштине јесте доношење закона којима се креира, обликује и утиче на јавну Најважнија активност Скупштине јесте доношење закона којима се креира, обликује и утиче на јавну 
политику. У Србији је последњих година донето много закона (само током 2010. политику. У Србији је последњих година донето много закона (само током 2010. године усвојена су године усвојена су 
262 закона),262 закона),7373 али постојећа законска решења треба преиспитати из перспективе права деце са  али постојећа законска решења треба преиспитати из перспективе права деце са 
инвалидитетом и указати на добра и лоша законска решења која у наредном периоду треба изменити. инвалидитетом и указати на добра и лоша законска решења која у наредном периоду треба изменити. 
Задатак Скупштине је и да кроз рад одбора осигура да нови закони буду усклађени с међународним Задатак Скупштине је и да кроз рад одбора осигура да нови закони буду усклађени с међународним 
стандардима из области којима се баве. Не треба заборавити ни важну функцију Скупштине у давању стандардима из области којима се баве. Не треба заборавити ни важну функцију Скупштине у давању 
аутентичног тумачења закона. Члан 194. Пословника предвиђа да предлог за аутентично тумачење аутентичног тумачења закона. Члан 194. Пословника предвиђа да предлог за аутентично тумачење 
закона подноси Уставом овлашћени предлагач. Када надлежни одбор оцени да је овај предлог закона подноси Уставом овлашћени предлагач. Када надлежни одбор оцени да је овај предлог 
оправдан, припрема предлог аутентичног тумачења и доставља га подносиоцу предлога и Скупштини, оправдан, припрема предлог аутентичног тумачења и доставља га подносиоцу предлога и Скупштини, 
која о њему одлучује. Ово је нарочито важно за прописе који се различито тумаче у пракси.која о њему одлучује. Ово је нарочито важно за прописе који се различито тумаче у пракси.

Пожељно је и да особе са инвалидитетом, чланови њихових породица и њихове организације Пожељно је и да особе са инвалидитетом, чланови њихових породица и њихове организације 
учествују у изради нацрта закона и у другим процесима доношења одлука које их се тичу, на учествују у изради нацрта закона и у другим процесима доношења одлука које их се тичу, на 
пример, да учествују у јавним расправама или да шаљу коментаре у писаном облику надлежном пример, да учествују у јавним расправама или да шаљу коментаре у писаном облику надлежном 
комитету. Коначно, највећи број нацрта закона подносе Влада и одређени број посланика, али комитету. Коначно, највећи број нацрта закона подносе Влада и одређени број посланика, али 

7373 Видети Информатор о раду Народне скупштине Републике Србије за 2010. годину; доступно на http://www.parlament.gov.rs/files/cir/ Видети Информатор о раду Народне скупштине Републике Србије за 2010. годину; доступно на http://www.parlament.gov.rs/files/cir/
doc/INFORMATOR/informator.asp.doc/INFORMATOR/informator.asp.

Део други
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не треба изгубити из вида да то право имају и 30.000 бирача и Заштитник грађана за питања из не треба изгубити из вида да то право имају и 30.000 бирача и Заштитник грађана за питања из 
своје надлежности. Такође, њихова активност треба да буде усмерена и на побољшање законских своје надлежности. Такође, њихова активност треба да буде усмерена и на побољшање законских 
текстова у виду амандмана на поједине чланове који су значајни за децу и особе са инвалидитетом. текстова у виду амандмана на поједине чланове који су значајни за децу и особе са инвалидитетом. 
Скупштина треба и мора да подстиче такву партиципацију, јер је и то гаранција да ће се законска Скупштина треба и мора да подстиче такву партиципацију, јер је и то гаранција да ће се законска 
решења прилагођавати стварним потребама.решења прилагођавати стварним потребама.

Пример добре праксеПример добре праксе

Од 2007. године представници Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС), Од 2007. године представници Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС), 
која заступа више од пола милиона грађана Србије са инвалидитетом и чланове њихових породица, која заступа више од пола милиона грађана Србије са инвалидитетом и чланове њихових породица, 
припремили су текстове више десетина амандмана значајних за особе са инвалидитетом на различите припремили су текстове више десетина амандмана значајних за особе са инвалидитетом на различите 
законе из области заштите људских права, јавних набавки, образовања, запошљавања, саобраћаја, законе из области заштите људских права, јавних набавки, образовања, запошљавања, саобраћаја, 
социјалне и здравствене заштите, урбанизма и грађевинарства, становања итд. НООИС је ове иницијативе социјалне и здравствене заштите, урбанизма и грађевинарства, становања итд. НООИС је ове иницијативе 
достављао надлежним скупштинским одборима те народним посланицима и посланицама са молбом да достављао надлежним скупштинским одборима те народним посланицима и посланицама са молбом да 
они, у оквиру својих надлежности, поднесу амандмане на одговарајући законски текст. Ове иницијативе они, у оквиру својих надлежности, поднесу амандмане на одговарајући законски текст. Ове иницијативе 
су у великом броју случајева уродиле плодом. Понекад би представнике НООИС позивали да присуствују су у великом броју случајева уродиле плодом. Понекад би представнике НООИС позивали да присуствују 
седницама одговарајућег скупштинског одбора (најчешће Одбора за рад, борачка и социјална питања, седницама одговарајућег скупштинског одбора (најчешће Одбора за рад, борачка и социјална питања, 
али и других одбора, у зависности од материје коју предлог закона уређује), а њихови предлози би били али и других одбора, у зависности од материје коју предлог закона уређује), а њихови предлози би били 
преточени у амандмане народних посланика које би Влада Србије као предлагач закона често прихватила.преточени у амандмане народних посланика које би Влада Србије као предлагач закона често прихватила.

Тако је, на пример, НООИС предложио формулисање амандмана на нови Закон о социјалној Тако је, на пример, НООИС предложио формулисање амандмана на нови Закон о социјалној 
заштити којим би се прецизирали критеријуми за уживање права на додатак за помоћ и негу другог заштити којим би се прецизирали критеријуми за уживање права на додатак за помоћ и негу другог 
лица. Ову иницијативу прихватили су народни посланици, скупштински одбор и предлагач закона, лица. Ову иницијативу прихватили су народни посланици, скупштински одбор и предлагач закона, 
па је амандман изгласан и чини саставни део Закона о социјалној заштити. И Аутономни женски па је амандман изгласан и чини саставни део Закона о социјалној заштити. И Аутономни женски 
центар је, у сарадњи са канцеларијом Заштитника грађана Републике Србије, формулисао неколико центар је, у сарадњи са канцеларијом Заштитника грађана Републике Србије, формулисао неколико 
амандмана којима би се незапосленим родитељима деце са инвалидитетом обезбедила материјална амандмана којима би се незапосленим родитељима деце са инвалидитетом обезбедила материјална 
помоћ. Због ограничених буџетских средстава, надлежни органи су ову иницијативу преобликовали у помоћ. Због ограничених буџетских средстава, надлежни органи су ову иницијативу преобликовали у 
законско решење према коме се незапосленом родитељу који се 15 година старао о детету које остварује законско решење према коме се незапосленом родитељу који се 15 година старао о детету које остварује 
право на увећану накнаду за помоћ и негу другог лица, гарантују доживотна месечна примања у право на увећану накнаду за помоћ и негу другог лица, гарантују доживотна месечна примања у 
висини минималне пензије од тренутка када наврши године старости за одлазак у пензију, уколико висини минималне пензије од тренутка када наврши године старости за одлазак у пензију, уколико 
тај родитељ није остварио право на пензију по неком другом основу.тај родитељ није остварио право на пензију по неком другом основу.
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У наредном делу биће речи о примерима добрих законских решења и о законима које треба У наредном делу биће речи о примерима добрих законских решења и о законима које треба 
изменити или донети, а на крају ће бити сумиране препоруке Скупштини у циљу побољшања њених изменити или донети, а на крају ће бити сумиране препоруке Скупштини у циљу побољшања њених 
активности у делу који се тиче законодавне функције.активности у делу који се тиче законодавне функције.

ПРИМЕРИ ДОБРИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊАПРИМЕРИ ДОБРИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА

Приликом анализе специфичних области у којима је потребна посебна пажња ради промовисања Приликом анализе специфичних области у којима је потребна посебна пажња ради промовисања 
права и достојанства деце са инвалидитетом уочава се да су последњих неколико година донета права и достојанства деце са инвалидитетом уочава се да су последњих неколико година донета 
добра законска решења која се заснивају на релевантним међународним стандардима. У наставку добра законска решења која се заснивају на релевантним међународним стандардима. У наставку 
одељка даје се посебан осврт на законе значајне за децу са инвалидитетом који су донети у области одељка даје се посебан осврт на законе значајне за децу са инвалидитетом који су донети у области 
дискриминације, образовања, социјалне заштите, здравствене заштите и становања. дискриминације, образовања, социјалне заштите, здравствене заштите и становања. 

Примери добрих законских решења: област дискриминацијеПримери добрих законских решења: област дискриминације

У априлу 2006. године усвојен је први антидискриминацијски закон — У априлу 2006. године усвојен је први антидискриминацијски закон — Закон о спречавању Закон о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетомдискриминације особа са инвалидитетом.7474 То је пример квалитетног прописа, значајног за  То је пример квалитетног прописа, значајног за 
афирмацију пуног и равноправног учешћа свих особа са инвалидитетом, па тако и деце, у свим афирмацију пуног и равноправног учешћа свих особа са инвалидитетом, па тако и деце, у свим 
областима друштвеног живота. областима друштвеног живота. Овај закон уређује општи режим забране дискриминације Овај закон уређује општи режим забране дискриминације 
по основу инвалидности, посебне случајеве дискриминације особа са инвалидитетом, по основу инвалидности, посебне случајеве дискриминације особа са инвалидитетом, 
поступак заштите особа изложених дискриминацији, мере за подстицање равноправности и поступак заштите особа изложених дискриминацији, мере за подстицање равноправности и 
социјалне укључености особа са инвалидитетом, као и санкције за неке од забрањених аката социјалне укључености особа са инвалидитетом, као и санкције за неке од забрањених аката 
дискриминације. дискриминације. 

7474 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 33/6, 2006., бр. 33/6, 2006.
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У Делу II овог закона прописује се општа забрана дискриминације. У чл. 6–10. Закона дефинишу У Делу II овог закона прописује се општа забрана дискриминације. У чл. 6–10. Закона дефинишу 
се облици дискриминације — непосредна дискриминацијасе облици дискриминације — непосредна дискриминација7575 и посредна дискриминација, и посредна дискриминација,7676 
повреда начела једнаких права и обавеза, позивање и навођење на дискриминацију, тешки облици повреда начела једнаких права и обавеза, позивање и навођење на дискриминацију, тешки облици 
дискриминације, као и случајеви који се неће сматрати дискриминацијом. дискриминације, као и случајеви који се неће сматрати дискриминацијом.  

Закон у Делу III говори о посебним случајевима дискриминације особа са инвалидитетом. Закон у Делу III говори о посебним случајевима дискриминације особа са инвалидитетом. 

Посебно тежак облик дискриминације представља одбијање да се особама са инвалидитетом Посебно тежак облик дискриминације представља одбијање да се особама са инвалидитетом 
пружи здравствена услуга или постављање посебних услова за пружање тих услуга који пружи здравствена услуга или постављање посебних услова за пружање тих услуга који 
нису оправдани медицинским разлозима, одбијање постављања дијагнозе или непружање нису оправдани медицинским разлозима, одбијање постављања дијагнозе или непружање 
информације о здравственом стању особе са инвалидитетом (чл. 17).информације о здравственом стању особе са инвалидитетом (чл. 17).

Забрањено је ускраћивање пријема или искључивање детета или младе особе са Забрањено је ускраћивање пријема или искључивање детета или младе особе са 
инвалидитетом из васпитно-образовне установе због инвалидности (чл. 18). Закон предвиђа инвалидитетом из васпитно-образовне установе због инвалидности (чл. 18). Закон предвиђа 
да је забрањено и постављање неинвалидности као посебног услова за упис у васпитно-да је забрањено и постављање неинвалидности као посебног услова за упис у васпитно-

7575 До непосредне дискриминације долази ако се једно лице или група у истој или сличној ситуацији, било којим актом или радњом,  До непосредне дискриминације долази ако се једно лице или група у истој или сличној ситуацији, било којим актом или радњом, 
стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај због инвалидности или из стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај због инвалидности или из 
разлога у вези са њом (чл. 6, ст. 2).разлога у вези са њом (чл. 6, ст. 2).

7676 До посредне дискриминације долази ако се лице или група због инвалидности или из разлога у вези са њом, ставља у неповољнији  До посредне дискриминације долази ако се лице или група због инвалидности или из разлога у вези са њом, ставља у неповољнији 
положај доношењем акта или предузимањем радње која је привидно заснована на начелу једнакости и недискриминације, осим ако положај доношењем акта или предузимањем радње која је привидно заснована на начелу једнакости и недискриминације, осим ако 
је тај акт или радња оправдана законитим циљем, а средства за постизање тог циља јесу примерена и нужна (чл. 6, ст. 3).је тај акт или радња оправдана законитим циљем, а средства за постизање тог циља јесу примерена и нужна (чл. 6, ст. 3).

Закон у чл. 8. одређује да се не сматрају дискриминацијом одредбе закона, Закон у чл. 8. одређује да се не сматрају дискриминацијом одредбе закона, 
прописа, одлуке или посебне мере донете у циљу побољшања положаја особа са прописа, одлуке или посебне мере донете у циљу побољшања положаја особа са 
инвалидитетом, чланова њихових породица и организација особа са инвалидитетом, инвалидитетом, чланова њихових породица и организација особа са инвалидитетом, 
којима се пружа посебна подршка, неопходна за уживање и остваривање њихових којима се пружа посебна подршка, неопходна за уживање и остваривање њихових 
права под истим условима под којима их уживају и остварују други.права под истим условима под којима их уживају и остварују други.
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образовну установу, осим ако тај услов није утврђен у складу са прописима који уређују област образовну установу, осим ако тај услов није утврђен у складу са прописима који уређују област 
образовања.образовања. Организовање посебних облика наставе, односно васпитања за децу и младе са  Организовање посебних облика наставе, односно васпитања за децу и младе са 
инвалидитетом који због недовољних интелектуалних способности не могу да прате редовне инвалидитетом који због недовољних интелектуалних способности не могу да прате редовне 
наставне садржаје неће се сматрати дискриминацијом (чл. 19). У том случају надлежни орган наставне садржаје неће се сматрати дискриминацијом (чл. 19). У том случају надлежни орган 
донеће акт којим утврђује постојање потребе за таквим обликом образовања односно васпитања донеће акт којим утврђује постојање потребе за таквим обликом образовања односно васпитања 
ученика или детета предшколског узраста, на основу кога се врши упис у посебне облике наставе, ученика или детета предшколског узраста, на основу кога се врши упис у посебне облике наставе, 
односно васпитања. Ова материја биће даље разрађена прописима из области образовања. односно васпитања. Ова материја биће даље разрађена прописима из области образовања. 
Такође, територијалне аутономије и локалне самоуправе дужне су да предузму мере како би Такође, територијалне аутономије и локалне самоуправе дужне су да предузму мере како би 
осигурале да васпитање и образовање особа са инвалидитетом буде интегрални део система осигурале да васпитање и образовање особа са инвалидитетом буде интегрални део система 
васпитања и образовања (чл. 36).васпитања и образовања (чл. 36).

Делом IV овог закона предвиђене су и мере за подстицање равноправности особа са инвалидитетомДелом IV овог закона предвиђене су и мере за подстицање равноправности особа са инвалидитетом. . 
Предложене мере су писане по угледу на решења из Стандардних правила УН за изједначавање Предложене мере су писане по угледу на решења из Стандардних правила УН за изједначавање 
могућности које се пружају особама са инвалидитетом. Оне представљају нужан предуслов и основ могућности које се пружају особама са инвалидитетом. Оне представљају нужан предуслов и основ 
за постизање равноправности особа са инвалидитетом у нашем друштву. Мере представљају за постизање равноправности особа са инвалидитетом у нашем друштву. Мере представљају 
смернице и минималне стандарде које треба разрађивати законима из области социјалне заштите, смернице и минималне стандарде које треба разрађивати законима из области социјалне заштите, 
компензаторних права, урбанизма и грађевинарства, саобраћаја и телекомуникација, процесног компензаторних права, урбанизма и грађевинарства, саобраћаја и телекомуникација, процесног 
права, образовања, уређења културних и спортских делатности и др.права, образовања, уређења културних и спортских делатности и др.

Закон предвиђа забрану дискриминације особа са инвалидитетом у следећим Закон предвиђа забрану дискриминације особа са инвалидитетом у следећим 
областима: поступање пред органима јавне власти (чл. 11), учешће у организацијама областима: поступање пред органима јавне власти (чл. 11), учешће у организацијама 
и удружењима грађана (чл. 12), приступ јавним објектима, површинама и услугама и удружењима грађана (чл. 12), приступ јавним објектима, површинама и услугама 
(чл. 13–16), приступ јавном саобраћају (чл. 27–29), пружање здравствених услуга (чл. 13–16), приступ јавном саобраћају (чл. 27–29), пружање здравствених услуга 
(чл. 17), образовање (чл. 18–20), запошљавање и радни односи (чл. 21–26), брачни (чл. 17), образовање (чл. 18–20), запошљавање и радни односи (чл. 21–26), брачни 
и породични односи (чл. 30).и породични односи (чл. 30).
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Члан 43. Закона предвиђа да се тужбом може тражити забрана извршавања радње од које прети Члан 43. Закона предвиђа да се тужбом може тражити забрана извршавања радње од које прети 
дискриминација, забрана даљег вршења, односно понављања вршења радње дискриминације дискриминација, забрана даљег вршења, односно понављања вршења радње дискриминације 
(одељак 1), уклањање последица дискриминаторског понашања (одељак 2), утврђивање да је тужени (одељак 1), уклањање последица дискриминаторског понашања (одељак 2), утврђивање да је тужени 
поступао дискриминаторски према тужиоцу (одељак 3) и накнада материјалне и нематеријалне поступао дискриминаторски према тужиоцу (одељак 3) и накнада материјалне и нематеријалне 
штете (одељак 4). У поступку по тужби због дискриминације по основу инвалидности увек се штете (одељак 4). У поступку по тужби због дискриминације по основу инвалидности увек се 
може тражити ревизија (чл. 44). Тужилац у току судског поступка и после његовог окончања, а пре може тражити ревизија (чл. 44). Тужилац у току судског поступка и после његовог окончања, а пре 
извршења пресуде, од суда може тражити да изда привремену меру забране дискриминаторског извршења пресуде, од суда може тражити да изда привремену меру забране дискриминаторског 
понашања ради отклањања опасности од насиља или настајања ненадокнадиве штете (чл. 45, ст. 1). понашања ради отклањања опасности од насиља или настајања ненадокнадиве штете (чл. 45, ст. 1). 
Тужбу због дискриминације на основу инвалидности у име детета са инвалидитетом могу поднети Тужбу због дискриминације на основу инвалидности у име детета са инвалидитетом могу поднети 
његов родитељ или старалац.његов родитељ или старалац.

Примери добрих законских решења: област образовања Примери добрих законских решења: област образовања 

Од прописа значајних за унапређивање положаја и афирмисање права и достојанства деце са Од прописа значајних за унапређивање положаја и афирмисање права и достојанства деце са 
инвалидитетом посебну пажњу заслужује инвалидитетом посебну пажњу заслужује Закон о основама система образовања и васпитањаЗакон о основама система образовања и васпитања 
из 2009. године.из 2009. године.7777 Овим законом у Србији се први пут стварају основе за увођење и промовисање  Овим законом у Србији се први пут стварају основе за увођење и промовисање 
инклузивног система образовања и васпитања.инклузивног система образовања и васпитања. Закон предвиђа једнако право на образовање и Закон предвиђа једнако право на образовање и 
доступност образовања без дискриминације и издвајања по основу тешкоћа и сметњи у развоју доступност образовања без дискриминације и издвајања по основу тешкоћа и сметњи у развоју 
и инвалидности. Деца са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава и инвалидности. Деца са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава 
њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у редовном њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у редовном 
систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској групи или систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској групи или 
школи у складу са законом (чл. 6). Образовно-васпитни рад за лица која користе знаковни језик, школи у складу са законом (чл. 6). Образовно-васпитни рад за лица која користе знаковни језик, 
односно посебно писмо или друга техничка решења, може да се изводи на знаковном језику и односно посебно писмо или друга техничка решења, може да се изводи на знаковном језику и 
помоћу средстава тог језика (чл. 9). Закон чланом 44. изричито забрањује дискриминацију на помоћу средстава тог језика (чл. 9). Закон чланом 44. изричито забрањује дискриминацију на 
основу сметњи у развоју и инвалидности. основу сметњи у развоју и инвалидности. 

7777 Службени гласник РССлужбени гласник РС, број 72/9, 2009., број 72/9, 2009.
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Закон у чл. 66. предвиђа да, у школи у којој образовање стичу ученици са сметњама у развоју, Закон у чл. 66. предвиђа да, у школи у којој образовање стичу ученици са сметњама у развоју, 
директор именује стручни тим за инклузију.директор именује стручни тим за инклузију.7878 Одредбе чл. 77. Закона представљају кључ за развој  Одредбе чл. 77. Закона представљају кључ за развој 
система инклузивног образовања. Наиме, чл. 77. предвиђа да за дете коме је због сметњи у развоју, система инклузивног образовања. Наиме, чл. 77. предвиђа да за дете коме је због сметњи у развоју, 
инвалидности и из других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, образовна инвалидности и из других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, образовна 
установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални 
образовни план.образовни план.7979 Циљ овог плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у  Циљ овог плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у 
редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Посебно су важне одредбе чл. 117, које предвиђају увођење педагошких асистената у образовно-Посебно су важне одредбе чл. 117, које предвиђају увођење педагошких асистената у образовно-
васпитне установе. Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима у складу васпитне установе. Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима у складу 
са њиховим потребама, као и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у циљу са њиховим потребама, као и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у циљу 
унапређивања њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. унапређивања њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. 

7878 Правилником из септембра 2010. године, који су потписали Министарство образовања, Министарство здравља и Министарство  Правилником из септембра 2010. године, који су потписали Министарство образовања, Министарство здравља и Министарство 
рада и социјалне политике, уређују се ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне рада и социјалне политике, уређују се ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне 
подршке детету и ученику, као и састав и начин рада међуресорске комисије. Међуресорске комисије за додатну подршку детету и подршке детету и ученику, као и састав и начин рада међуресорске комисије. Међуресорске комисије за додатну подршку детету и 
ученику у сарадњи са родитељима израђују индивидуални план подршке у области образовања и здравствене или социјалне заштите, ученику у сарадњи са родитељима израђују индивидуални план подршке у области образовања и здравствене или социјалне заштите, 
укључујући и подршку која захтева додатна финансијска средства. Видети Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној укључујући и подршку која захтева додатна финансијска средства. Видети Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној 
подршци детету и ученику, подршци детету и ученику, Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 63/2010., бр. 63/2010.

7979 Дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну  Дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну 
подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа подршка, као и учесталост подршке; циљеви образовно-васпитног подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа подршка, као и учесталост подршке; циљеви образовно-васпитног 
рада; посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све предмете са образложењем за одступање рада; посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све предмете са образложењем за одступање 
од посебних стандарда; индивидуални програм рада по предметима, односно садржаји у предметима који се обрађују у одељењу од посебних стандарда; индивидуални програм рада по предметима, односно садржаји у предметима који се обрађују у одељењу 
и раду са додатном подршком; индивидуализовани начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ и раду са додатном подршком; индивидуализовани начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ 
прилагођен врсти сметње.прилагођен врсти сметње.

Деца са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава Деца са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава 
њихове њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и 
васпитања, у васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку 
или у посебној предшколској групи или школи у складу са законом (чл. 6).или у посебној предшколској групи или школи у складу са законом (чл. 6).
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Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима 
рада пружа помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова, као и да пружа рада пружа помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова, као и да пружа 
помоћ деци, ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима у питањима која су значајна за помоћ деци, ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима у питањима која су значајна за 
образовање и васпитање (чл. 119). Наставник, васпитач и стручни сарадник који има лиценцу може образовање и васпитање (чл. 119). Наставник, васпитач и стручни сарадник који има лиценцу може 
да остварује индивидуални образовни план за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју ако да остварује индивидуални образовни план за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју ако 
је за то оспособљен, по програму и на начин који прописује министар (чл. 122).је за то оспособљен, по програму и на начин који прописује министар (чл. 122).

Закон о предшколском образовању и васпитањуЗакон о предшколском образовању и васпитању из 2009. године из 2009. године8080 уводи низ новина у  уводи низ новина у 
предшколско образовање и предвиђа да предшколско образовање и предвиђа да приликом уписа у предшколску установу чији је оснивач приликом уписа у предшколску установу чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, приоритет имају деца Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, приоритет имају деца 
из осетљивих група, укључујући децу са инвалидитетом. из осетљивих група, укључујући децу са инвалидитетом. Предшколским програмом разрађују се Предшколским програмом разрађују се 
начини развијања индивидуализованог приступа у остваривању васпитно-образовног рада ради начини развијања индивидуализованог приступа у остваривању васпитно-образовног рада ради 
пружања додатне подршке деци, посебно деци са сметњама у развоју, уз уважавање развојних, пружања додатне подршке деци, посебно деци са сметњама у развоју, уз уважавање развојних, 
образовних, здравствених и социокултурних потреба деце. образовних, здравствених и социокултурних потреба деце. 

Деца са инвалидитетом остварују право на предшколско васпитање и образовање у васпитној Деца са инвалидитетом остварују право на предшколско васпитање и образовање у васпитној 
групи, у васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални васпитно-образовни план, као и у групи, у васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални васпитно-образовни план, као и у 
развојној групи, на основу индивидуалног васпитно-образовног плана у складу са овим законом. развојној групи, на основу индивидуалног васпитно-образовног плана у складу са овим законом. 
Број деце са сметњама у развоју која се уписују у развојну групу износи 4 до 6. У једној васпитној Број деце са сметњама у развоју која се уписују у развојну групу износи 4 до 6. У једној васпитној 

8080 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 18/10, 2010., бр. 18/10, 2010.

Члан 98. предвиђа да се сва деца уписују у основну школу. Испитивање деце са Члан 98. предвиђа да се сва деца уписују у основну школу. Испитивање деце са 
моторичким и чулним сметњама обавља се уз примену облика испитивања на који моторичким и чулним сметњама обавља се уз примену облика испитивања на који 
дете може оптимално да одговори. У поступку испитивања детета уписаног у школу, дете може оптимално да одговори. У поступку испитивања детета уписаног у школу, 
школа може да утврди потребу да се донесе индивидуални образовни план или школа може да утврди потребу да се донесе индивидуални образовни план или 
пружи додатна подршка за образовање. пружи додатна подршка за образовање. 
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групи не могу бити више од два детета са сметњама у развоју, а број деце у васпитној групи у коју је групи не могу бити више од два детета са сметњама у развоју, а број деце у васпитној групи у коју је 
уписано једно дете са сметњама у развоју смањује се за три детета у односу на укупан број деце по уписано једно дете са сметњама у развоју смањује се за три детета у односу на укупан број деце по 
васпитној групи предвиђен овим законом. васпитној групи предвиђен овим законом. 

Предшколска установа која је уписала дете са сметњама у развоју може да утврди потребу за Предшколска установа која је уписала дете са сметњама у развоју може да утврди потребу за 
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке.пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке. У том случају она упућује захтев  У том случају она упућује захтев 
за процену тих потреба и за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке за процену тих потреба и за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке 
изабраном лекару дома здравља, односно међуресорној комисији, која врши процену тих потреба. изабраном лекару дома здравља, односно међуресорној комисији, која врши процену тих потреба. 

Закон о предшколском образовању и васпитању прописује услове које мора да испуни васпитач Закон о предшколском образовању и васпитању прописује услове које мора да испуни васпитач 
који ради са децом са инвалидитетом. Поред одговарајућих стручних, односно академских звања, који ради са децом са инвалидитетом. Поред одговарајућих стручних, односно академских звања, 
васпитач мора да буде оспособљен за рад са децом са инвалидитетом у току стручног усавршавања васпитач мора да буде оспособљен за рад са децом са инвалидитетом у току стручног усавршавања 
или по прописаном програму оспособљавања за рад са овом децом. или по прописаном програму оспособљавања за рад са овом децом. 

Примери добрих законских решења: област социјалне заштитеПримери добрих законских решења: област социјалне заштите

Закон о социјалној заштитиЗакон о социјалној заштити из 2011. године из 2011. године8181 ограничава смештај деце у институције и уводи  ограничава смештај деце у институције и уводи 
и и стандардизује услуге на локалном нивоу уз подршку угроженим породицама и њиховој деци. стандардизује услуге на локалном нивоу уз подршку угроженим породицама и њиховој деци. 
Значајно је да се критеријуми за финансирање услуга мењају, а уводе се и контролни механизми како Значајно је да се критеријуми за финансирање услуга мењају, а уводе се и контролни механизми како 
би се новчана средства користила у најбољем интересу детета. Закон утврђује поштовање начела би се новчана средства користила у најбољем интересу детета. Закон утврђује поштовање начела 
заштите људских права и достојанства корисника услуга социјалне заштите (чл. 24) и забрањује заштите људских права и достојанства корисника услуга социјалне заштите (чл. 24) и забрањује 
њихову дискриминацију (чл. 25), укључујући забрану дискриминације на основу инвалидности. њихову дискриминацију (чл. 25), укључујући забрану дискриминације на основу инвалидности. 
УслугеУслуге се пружају кориснику у најмање рестриктивном окружењусе пружају кориснику у најмање рестриктивном окружењу (чл. 27), тако да се омогући  (чл. 27), тако да се омогући 
останак у локалној заједници.останак у локалној заједници.

Члан 40. Закона дефинише групе услуга социјалне заштите, међу којима су услуге у заједници Члан 40. Закона дефинише групе услуга социјалне заштите, међу којима су услуге у заједници 
које обухватају и дневне боравке и помоћ у кући. Закон, такође, први пут у Србији предвиђа услуге које обухватају и дневне боравке и помоћ у кући. Закон, такође, први пут у Србији предвиђа услуге 
подршке за самостални живот: становање уз подршку, персоналну асистенцију и обуку за самостални подршке за самостални живот: становање уз подршку, персоналну асистенцију и обуку за самостални 
живот. Ово представља значајан корак у развоју услуга подршке које би требало да омогуће пуну живот. Ово представља значајан корак у развоју услуга подршке које би требало да омогуће пуну 
социјалну укљученост и самосталност особа са инвалидитетом. социјалну укљученост и самосталност особа са инвалидитетом. 

8181 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 24/11, 2011., бр. 24/11, 2011.
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Закон у чл. 41. дефинише кориснике права и услуга социјалне заштите. Међу малолетницима су Закон у чл. 41. дефинише кориснике права и услуга социјалне заштите. Међу малолетницима су 
апострофирана апострофирана деца и млади са сметњама у развоју — телесним, интелектуалним, менталним, деца и млади са сметњама у развоју — телесним, интелектуалним, менталним, 
сензорним, говорно-језичким, социоемоционалним, вишеструким — чије потребе за негом сензорним, говорно-језичким, социоемоционалним, вишеструким — чије потребе за негом 
превазилазе могућности породице. превазилазе могућности породице. 

Члан 48. Закона регулише да се пружањем услуга породичног смештаја (хранитељства) деци и Члан 48. Закона регулише да се пружањем услуга породичног смештаја (хранитељства) деци и 
младима привремено, до завршетка редовног школовања односно до навршене 26. године живота, младима привремено, до завршетка редовног школовања односно до навршене 26. године живота, 
обезбеђују нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Овај смештај обезбеђују нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Овај смештај 
обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални животни аранжман и припрему за обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални животни аранжман и припрему за 
самосталан живот. Врсте породичног смештаја су дефинисане у чл. 49, и то као стандардни смештај, самосталан живот. Врсте породичног смештаја су дефинисане у чл. 49, и то као стандардни смештај, 
смештај уз интензивну или додатну подршку, ургентни смештај, повремени смештај и друге врсте смештај уз интензивну или додатну подршку, ургентни смештај, повремени смештај и друге врсте 
смештаја у другу породицу. смештаја у другу породицу. 

Закон у чл. 52. одређује да се домски смештај обезбеђује лицу коме се не могу обезбедити, Закон у чл. 52. одређује да се домски смештај обезбеђује лицу коме се не могу обезбедити, 
или то није у његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у заједници или породични или то није у његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у заједници или породични 
смештај. Домски смештај не може имати капацитет већи од 50 корисника, што је изнад смештај. Домски смештај не може имати капацитет већи од 50 корисника, што је изнад 
међународног стандарда који предвиђа 20 корисника, али представља значајан помак у односу међународног стандарда који предвиђа 20 корисника, али представља значајан помак у односу 
на претходна решења. Значајно је, такође, то што на претходна решења. Значајно је, такође, то што закон забрањује смештај детета млађег од 3 закон забрањује смештај детета млађег од 3 
године у институцију, осим у изузетним околностима, када тај смештај може да траје најдуже 2 године у институцију, осим у изузетним околностима, када тај смештај може да траје најдуже 2 
месеца, и то док се не пронађе најбоље дугорочно решење у породичном окружењу. месеца, и то док се не пронађе најбоље дугорочно решење у породичном окружењу. 

Члан 61. Закона предвиђа могућност да се услуге развијања радних способности и радног Члан 61. Закона предвиђа могућност да се услуге развијања радних способности и радног 
ангажовања корисника пружају у установама социјалне заштите и радним центрима у складу са ангажовања корисника пружају у установама социјалне заштите и радним центрима у складу са 
одредбама одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.8282

Закон у чл. 79. набраја врсте материјалне подршке, између осталог, и додатак за помоћ и негу Закон у чл. 79. набраја врсте материјалне подршке, између осталог, и додатак за помоћ и негу 
другог лица те увећани додатак за помоћ и негу другог лица. другог лица те увећани додатак за помоћ и негу другог лица. Право на додатак за помоћ и негу Право на додатак за помоћ и негу 
другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа 
или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица у остваривању основних или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица у остваривању основних 
животних активности животних активности (чл. 92, ст. 1). Право на додатак за помоћ и негу другог лица остварује се у (чл. 92, ст. 1). Право на додатак за помоћ и негу другог лица остварује се у 
поступку прописаном прописима о пензијско-инвалидском осигурању. Право на увећани додатак за поступку прописаном прописима о пензијско-инвалидском осигурању. Право на увећани додатак за 
помоћ и негу другог лица има особа којој је на основу прописа о пензијско-инвалидском осигурању помоћ и негу другог лица има особа којој је на основу прописа о пензијско-инвалидском осигурању 

8282 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 36/09, 2009., бр. 36/09, 2009.
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утврђено телесно оштећење од 100% по једном основу или која има трајни органски поремећај утврђено телесно оштећење од 100% по једном основу или која има трајни органски поремећај 
неуролошког или психичког типа (чл. 94). неуролошког или психичког типа (чл. 94). 

Овим законом се обезбеђује афирмација начела најмање рестриктивног окружења како би Овим законом се обезбеђује афирмација начела најмање рестриктивног окружења како би 
се обезбедио избор услуга које кориснику омогућавају опстанак у заједници и његову социјалну се обезбедио избор услуга које кориснику омогућавају опстанак у заједници и његову социјалну 
укљученост и којима се подржава породица као најбољи оквир заштите осетљивих група. Закон укљученост и којима се подржава породица као најбољи оквир заштите осетљивих група. Закон 
значајно стимулише повезивање јавног сектора са невладиним и приватним сектором како би се значајно стимулише повезивање јавног сектора са невладиним и приватним сектором како би се 
повећао обим и квалитет услуга на локалном нивоу и обезбеђује додатна средства за породице деце повећао обим и квалитет услуга на локалном нивоу и обезбеђује додатна средства за породице деце 
са озбиљним тешкоћама у развоју, у чему се огледа његова посебна вредност. Такође, ради додатног са озбиљним тешкоћама у развоју, у чему се огледа његова посебна вредност. Такође, ради додатног 
подстицаја развоју ванинституционалних услуга на локалном нивоу, овај закон уводи наменске подстицаја развоју ванинституционалних услуга на локалном нивоу, овај закон уводи наменске 
трансфере за недовољно развијене општине, за општине у којима се налазе установе за домски трансфере за недовољно развијене општине, за општине у којима се налазе установе за домски 
смештај у трансформацији, као и за развој иновативних услуга за којима постоји посебан интерес на смештај у трансформацији, као и за развој иновативних услуга за којима постоји посебан интерес на 
националном нивоу. националном нивоу. 

Закон о радуЗакон о раду из 2005. године из 2005. године8383 предвиђа  предвиђа право родитеља деце са тежим инвалидитетом да, после право родитеља деце са тежим инвалидитетом да, после 
искоришћеног породиљског одсуства и одсуства због бриге за дете, може да одсуствује са посла или искоришћеног породиљског одсуства и одсуства због бриге за дете, може да одсуствује са посла или 
да ради са скраћеним радним временом у периоду до навршене пете године дететада ради са скраћеним радним временом у периоду до навршене пете године детета (чл. 96). Родитељ  (чл. 96). Родитељ 
има право на зараду за радно време које проведе на послу, а за остатак времена има право на накнаду има право на зараду за радно време које проведе на послу, а за остатак времена има право на накнаду 
зараде у складу са законом. зараде у складу са законом. Родитељ, старатељ и лице које се брине за дете оболело од церебралне Родитељ, старатељ и лице које се брине за дете оболело од церебралне 
парализе, дечје парализе, плегије, мишићне дистрофије и друге тешке болести има право да ради парализе, дечје парализе, плегије, мишићне дистрофије и друге тешке болести има право да ради 
са скраћеним радним временом не краћим од пола радног временаса скраћеним радним временом не краћим од пола радног времена (чл. 98).  (чл. 98). 

Према чл. 31, ст. 3. Према чл. 31, ст. 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурањуЗакона о пензијском и инвалидском осигурању,8484 дете стиче право на породичну  дете стиче право на породичну 
пензију и она му припада док траје неспособност за рад настала у време док се детету обезбеђује право пензију и она му припада док траје неспособност за рад настала у време док се детету обезбеђује право 
на породичну пензију (до 20. године ако дете похађа средњу, до 23. ако похађа вишу школу и до 26. на породичну пензију (до 20. године ако дете похађа средњу, до 23. ако похађа вишу школу и до 26. 
године старости ако похађа високу школу). Дете неспособно за рад стиче право на породичну пензију године старости ако похађа високу школу). Дете неспособно за рад стиче право на породичну пензију 
и после поменутих година старости ако га је осигураник издржавао у тренутку настанка неспособности и после поменутих година старости ако га је осигураник издржавао у тренутку настанка неспособности 
за рад, а до своје смрти (чл. 31, ст. 4). Закон предвиђа да „инвалидно дете стиче право на породичну за рад, а до своје смрти (чл. 31, ст. 4). Закон предвиђа да „инвалидно дете стиче право на породичну 
пензију и после престанка запослења, односно обављања самосталне делатности” (чл. 31, ст. 7).пензију и после престанка запослења, односно обављања самосталне делатности” (чл. 31, ст. 7).

8383 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 2005., бр. 24/05, 61/05, 2005.
8484 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 34/03, 2003., бр. 34/03, 2003.
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Примери добрих законских решења: област здравствене заштитеПримери добрих законских решења: област здравствене заштите

Здравствена заштита деце са инвалидитетом у Србији уређена је Здравствена заштита деце са инвалидитетом у Србији уређена је Законом о здравственој Законом о здравственој 
заштитизаштити8585 и  и Законом о здравственом осигурањуЗаконом о здравственом осигурању.8686 

Члан 11. Члан 11. Закона о здравственој заштитиЗакона о здравственој заштити предвиђа да се друштвена брига за здравље под  предвиђа да се друштвена брига за здравље под 
једнаким условима обезбеђује пружањем здравствене заштите групацијама које су под већим једнаким условима обезбеђује пружањем здравствене заштите групацијама које су под већим 
ризиком од обољевања и социјално угроженом становништву, између осталог и особама са ризиком од обољевања и социјално угроженом становништву, између осталог и особама са 
инвалидитетом и сметњама у развоју. инвалидитетом и сметњама у развоју. 

Међу начелима здравствене заштите предвиђеним Законом о здравственој заштити налазе се и Међу начелима здравствене заштите предвиђеним Законом о здравственој заштити налазе се и 
начела приступачности здравствене заштите, правичности односно недискриминације у пружању начела приступачности здравствене заштите, правичности односно недискриминације у пружању 
здравствене заштите. Здравствена заштита мора бити физички, економски и географски доступна здравствене заштите. Здравствена заштита мора бити физички, економски и географски доступна 
грађанима Републике Србије, нарочито примарна здравствена заштита (чл. 19). Забрањена је грађанима Републике Србије, нарочито примарна здравствена заштита (чл. 19). Забрањена је 
дискриминација у пружању здравствених услуга, између осталог и на основу психичке и телесне дискриминација у пружању здравствених услуга, између осталог и на основу психичке и телесне 
инвалидности (чл. 20). Закон даље предвиђа и начела свеобухватности (чл. 21), континуираности (чл. инвалидности (чл. 20). Закон даље предвиђа и начела свеобухватности (чл. 21), континуираности (чл. 
22), унапређивања квалитета (чл. 23) и ефикасности здравствене заштите (чл. 24).22), унапређивања квалитета (чл. 23) и ефикасности здравствене заштите (чл. 24).

Закон о здравственој заштити предвиђа да сваки грађанин има право да ужива здравствену Закон о здравственој заштити предвиђа да сваки грађанин има право да ужива здравствену 
заштиту која подразумева највиши стандард поштовања људских права и вредности (чл. 25). То, заштиту која подразумева највиши стандард поштовања људских права и вредности (чл. 25). То, 
између осталог, подразумева и једнак приступ здравственој служби без дискриминације и у односу на између осталог, подразумева и једнак приступ здравственој служби без дискриминације и у односу на 
врсту обољења (чл. 26). Закон даље гарантује права пацијената на информације (чл. 27), обавештење врсту обољења (чл. 26). Закон даље гарантује права пацијената на информације (чл. 27), обавештење 
(чл. 28), слободан избор (чл. 29), приватност и поверљивост информација (чл. 30), самоодлучивање (чл. 28), слободан избор (чл. 29), приватност и поверљивост информација (чл. 30), самоодлучивање 
и пристанак (чл. 31–35), увид у медицинску документацију (чл. 36) и тајност података (чл. 37). и пристанак (чл. 31–35), увид у медицинску документацију (чл. 36) и тајност података (чл. 37). 

Здравствена делатност на примарном нивоу обухвата и превентивну здравствену заштиту група Здравствена делатност на примарном нивоу обухвата и превентивну здравствену заштиту група 
изложених повећаном ризику, патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући, здравствену изложених повећаном ризику, патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући, здравствену 
негу и рехабилитацију лица у установама социјалног старања, рехабилитацију деце и омладине са негу и рехабилитацију лица у установама социјалног старања, рехабилитацију деце и омладине са 
сметњама у душевном и телесном развоју и заштиту менталног здравља (чл. 88). сметњама у душевном и телесном развоју и заштиту менталног здравља (чл. 88). 

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, између осталог, пружа услуге Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, између осталог, пружа услуге 
рехабилитације и превенције инвалидности (чл. 128). рехабилитације и превенције инвалидности (чл. 128). Превенција може обухватити много Превенција може обухватити много 

8585 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 107/05, 2005, 88/10, 99/10, 2010., бр. 107/05, 2005, 88/10, 99/10, 2010.
8686 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 107/05, 2005., бр. 107/05, 2005.
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различитих деловања, као што су примарна здравствена заштита, пренатална и постнатална различитих деловања, као што су примарна здравствена заштита, пренатална и постнатална 
помоћ, образовање и прехрана, акције имунизације против заразних болести, мере за сузбијање помоћ, образовање и прехрана, акције имунизације против заразних болести, мере за сузбијање 
ендемских болести, усвајање безбедносних прописа, програми за спречавање несрећа на радним ендемских болести, усвајање безбедносних прописа, програми за спречавање несрећа на радним 
местима укључујући адаптацију радних места ради спречавања професионалних инвалидитета и местима укључујући адаптацију радних места ради спречавања професионалних инвалидитета и 
болести, превенција инвалидности које су последица загађења околине и оружаних сукоба.болести, превенција инвалидности које су последица загађења околине и оружаних сукоба.

Закон о здравственом осигурањуЗакон о здравственом осигурању Републике Србије у чл. 22. предвиђа да се осигураницима, поред  Републике Србије у чл. 22. предвиђа да се осигураницима, поред 
осталих, сматрају и особе са инвалидитетом и сметњама у развоју. Право из обавезног здравственог осталих, сматрају и особе са инвалидитетом и сметњама у развоју. Право из обавезног здравственог 
осигурања обухвата право на здравствену заштиту, накнаду зараде за време привремене спречености осигурања обухвата право на здравствену заштиту, накнаду зараде за време привремене спречености 
за рад за запослена лица (што може бити релевантно за старије малолетнике који су запослени) и за рад за запослена лица (што може бити релевантно за старије малолетнике који су запослени) и 
накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите (чл. 30). Право на здравствену накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите (чл. 30). Право на здравствену 
заштиту, између осталог, обухвата превенцију, прегледе и лечење болести, стоматолошке прегледе и заштиту, између осталог, обухвата превенцију, прегледе и лечење болести, стоматолошке прегледе и 
лечење, рехабилитацију, лекове и медицинска средства те медицинско-техничка помагала (чл. 34). лечење, рехабилитацију, лекове и медицинска средства те медицинско-техничка помагала (чл. 34). 
Члан 44. предвиђа и да се у оквиру обавезног осигурања осигураним лицима покрива 100% цене Члан 44. предвиђа и да се у оквиру обавезног осигурања осигураним лицима покрива 100% цене 
за прегледе, лечење и рехабилитацију у случају повреде и болести лица која су тешко духовно или за прегледе, лечење и рехабилитацију у случају повреде и болести лица која су тешко духовно или 
телесно ометена у развоју, за прегледе и лечење мултипле склерозе, прогресивних неуро-мишићних телесно ометена у развоју, за прегледе и лечење мултипле склерозе, прогресивних неуро-мишићних 
болести, церебралне парализе, параплегије и тетраплегије, као и за медицинско-техничка помагала у болести, церебралне парализе, параплегије и тетраплегије, као и за медицинско-техничка помагала у 
вези са лечењем повреда и болести из става 1. овог члана. Овај члан предвиђа да се покрива најмање вези са лечењем повреда и болести из става 1. овог члана. Овај члан предвиђа да се покрива најмање 
80% цене здравствених услуга, између осталог и за кућно лечење и рехабилитацију у стационарној 80% цене здравствених услуга, између осталог и за кућно лечење и рехабилитацију у стационарној 
установи. Члан 50. предвиђа да се здравствена заштита обезбеђује у пуном износу без партиципације, установи. Члан 50. предвиђа да се здравствена заштита обезбеђује у пуном износу без партиципације, 
између осталих, слепим лицима, трајно непокретним лицима и лицима која остварују право на накнаду између осталих, слепим лицима, трајно непокретним лицима и лицима која остварују право на накнаду 
за туђу негу и помоћ. Све ове одредбе сходно се примењују и на децу са инвалидитетом.за туђу негу и помоћ. Све ове одредбе сходно се примењују и на децу са инвалидитетом.

Примери добрих законских решења: област становањаПримери добрих законских решења: област становања

Обезбеђивање одговарајућег, приступачног стамбеног простора представља један од значајних Обезбеђивање одговарајућег, приступачног стамбеног простора представља један од значајних 
предуслова да деца са инвалидитетом остану у свом природном окружењу, у биолошкој породици. предуслова да деца са инвалидитетом остану у свом природном окружењу, у биолошкој породици. 

Закон о планирању и изградњиЗакон о планирању и изградњи8787 предвиђа  предвиђа обавезу пројектовања и градње објеката обавезу пројектовања и градње објеката 
високоградње јавне и пословне намене и стамбених и пословно-стамбених зграда са десет високоградње јавне и пословне намене и стамбених и пословно-стамбених зграда са десет 

8787 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 72/9, 2009, 24/11, 2011., бр. 72/9, 2009, 24/11, 2011.
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и више и више станова тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама осигура несметан станова тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама осигура несметан 
приступ, кретање, боравак и рад у њимаприступ, кретање, боравак и рад у њима (чл. 5). (чл. 5).8888 

Закон о социјалном становањуЗакон о социјалном становању8989 предвиђа да је  предвиђа да је инвалидност један од критеријума за инвалидност један од критеријума за 
утврђивање првенства приликом решавања стамбених потребаутврђивање првенства приликом решавања стамбених потреба. Особе са инвалидитетом су . Особе са инвалидитетом су 
изричито наведене као једна од угрожених друштвених група која ће уживати првенство приликом изричито наведене као једна од угрожених друштвених група која ће уживати првенство приликом 
решавања стамбених потреба.решавања стамбених потреба.

ПРИМЕРИ ЗАКОНА КОЈЕ ТРЕБА УСВОЈИТИ ИЛИ ИЗМЕНИТИПРИМЕРИ ЗАКОНА КОЈЕ ТРЕБА УСВОЈИТИ ИЛИ ИЗМЕНИТИ

Конвенција о правима особа са инвалидитетом у чл. 27. снажно афирмише идеју инклузивног Конвенција о правима особа са инвалидитетом у чл. 27. снажно афирмише идеју инклузивног 
образовања за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом. Закон о основама система образовања образовања за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом. Закон о основама система образовања 
и васпитања усклађен је са одредбама овог међународног уговора. Нажалост, важећи закони који и васпитања усклађен је са одредбама овог међународног уговора. Нажалост, важећи закони који 
уређују основно и средње образовањеуређују основно и средње образовање још увек говоре о деци са инвалидитетом искључиво у још увек говоре о деци са инвалидитетом искључиво у 
контексту специјалног школства. Те одредбе су у супротности и са одредбама Конвенције о правима контексту специјалног школства. Те одредбе су у супротности и са одредбама Конвенције о правима 
особа са инвалидитетом и са духом Закона о основама система образовања и васпитања, па их треба особа са инвалидитетом и са духом Закона о основама система образовања и васпитања, па их треба 
што пре променити.што пре променити.

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да основне и средње школе, Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да основне и средње школе, 
поред општих школских програма, могу да остварују и индивидуалне образовне планове за ученике поред општих школских програма, могу да остварују и индивидуалне образовне планове за ученике 
и одрасле са сметњама у развоју (чл. 69). Наставни планови основног и средњег образовања и и одрасле са сметњама у развоју (чл. 69). Наставни планови основног и средњег образовања и 
васпитања, између осталог, садрже препоруке за припрему индивидуалног образовног плана за васпитања, између осталог, садрже препоруке за припрему индивидуалног образовног плана за 
ученике којима је потребна додатна подршка (чл. 74). ученике којима је потребна додатна подршка (чл. 74). 

8888 Правилник о условима пројектовања и планирања везаним за несметано кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних лица  Правилник о условима пројектовања и планирања везаним за несметано кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних лица 
детаљно уређује урбанистичко-техничке услове за планирање јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и детаљно уређује урбанистичко-техничке услове за планирање јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и 
пројектовање стамбених објеката и објеката за јавно коришћење и посебних уређаја у њима којима се обезбеђује несметано кретање пројектовање стамбених објеката и објеката за јавно коришћење и посебних уређаја у њима којима се обезбеђује несметано кретање 
особа са инвалидитетом, деце и старих особа.особа са инвалидитетом, деце и старих особа.

8989 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 72/9, 2009., бр. 72/9, 2009.
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Међутим, Међутим, Закон о основној школиЗакон о основној школи9090 није усклађен са системским законом из области  није усклађен са системским законом из области 
образовања. У Делу VII овог закона (чл. 83–93) уређује се образовање ученика ометених у развоју, образовања. У Делу VII овог закона (чл. 83–93) уређује се образовање ученика ометених у развоју, 
тј. деце са интелектуалним, телесним и сензорним инвалидитетом. У одговарајућим одредбама тј. деце са интелектуалним, телесним и сензорним инвалидитетом. У одговарајућим одредбама 
овог закона говори се само о образовању деце са инвалидитетом у специјалним школама, овог закона говори се само о образовању деце са инвалидитетом у специјалним школама, а а 
не предвиђа се изричито могућност да се она школују заједно са децом без инвалидитета.не предвиђа се изричито могућност да се она школују заједно са децом без инвалидитета. 
Образовање деце са инвалидитетом у специјалним, Образовање деце са инвалидитетом у специјалним, сегрегиранимсегрегираним школама умањује шансе те деце  школама умањује шансе те деце 
да стекну редовно средње и високо образовање. Она се издвајају од најранијег узраста. да стекну редовно средње и високо образовање. Она се издвајају од најранијег узраста. Закон Закон 
није изричито предвидео могућност интегрисаног образовања ове деце, а разврставање деце није изричито предвидео могућност интегрисаног образовања ове деце, а разврставање деце 
ометене у развоју и даље се обавља по критеријумима из одлуке коју је још у пролеће 1986. ометене у развоју и даље се обавља по критеријумима из одлуке коју је још у пролеће 1986. 
године усвојило Извршно веће СР Србије.године усвојило Извршно веће СР Србије.

Закон о средњој школиЗакон о средњој школи9191 такође није усклађен са системским законом, јер не предвиђа инклузију такође није усклађен са системским законом, јер не предвиђа инклузију 
деце са сметњама у развоју. Закон предвиђа да ова деца похађају специјалне школе, а чл. 31. прописује деце са сметњама у развоју. Закон предвиђа да ова деца похађају специјалне школе, а чл. 31. прописује 
да у одељењима може бити до 10 ученика са сметњама у развоју (уколико имају вишеструку сметњу да у одељењима може бити до 10 ученика са сметњама у развоју (уколико имају вишеструку сметњу 
и на часовима практичне наставе група може имати до шест ученика).и на часовима практичне наставе група може имати до шест ученика).

Закон о финансијској подршци породици са децомЗакон о финансијској подршци породици са децом9292 предвиђа накнаду зараде за време одсуства  предвиђа накнаду зараде за време одсуства 
са рада ради посебне неге детета и накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са рада ради посебне неге детета и накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу 
ометену у развоју. Ипак, овај закон предвиђа да право на накнаду трошкова боравка у предшколској ометену у развоју. Ипак, овај закон предвиђа да право на накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи могу остварити само оне породице које већ примају дечји додатак за децу са сметњама у установи могу остварити само оне породице које већ примају дечји додатак за децу са сметњама у 
развоју (чл. 24), те је неопходно размотрити могућност измене ове одредбе.развоју (чл. 24), те је неопходно размотрити могућност измене ове одредбе.

У мају 2008. године радна група Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства рада У мају 2008. године радна група Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства рада 
и социјалне политике и Савеза глувих и наглувих Србије, уз помоћ експерата за људска права и и социјалне политике и Савеза глувих и наглувих Србије, уз помоћ експерата за људска права и 
спречавање дискриминације те подршку Програма УН за развој (УНДП), започела је израду спречавање дискриминације те подршку Програма УН за развој (УНДП), започела је израду Нацрта Нацрта 
закона о употреби српског знаковног језиказакона о употреби српског знаковног језика. Овај закон би, између осталог, глувој деци требало да . Овај закон би, између осталог, глувој деци требало да 
обезбеди право на употребу знаковног језика у оквиру система образовања и васпитања и приликом обезбеди право на употребу знаковног језика у оквиру система образовања и васпитања и приликом 
коришћења услуга социјалне и здравствене заштите. Очекује се да ће Влада усвојити предлог овог коришћења услуга социјалне и здравствене заштите. Очекује се да ће Влада усвојити предлог овог 
закона и упутити га на разматрање Народној скупштини најкасније до јесени 2011. године, после чега закона и упутити га на разматрање Народној скупштини најкасније до јесени 2011. године, после чега 
би Скупштина требало да га разматра и усвоји током одговарајућег заседања. би Скупштина требало да га разматра и усвоји током одговарајућег заседања. 

9090 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02, 62/03, 64/03, 101/05, 72/09., бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02, 62/03, 64/03, 101/05, 72/09.
9191 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 62/03, 64/03, 101/05, 72/09. , бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 62/03, 64/03, 101/05, 72/09. 
9292 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 16/2, 2002, 107/9, 2009., бр. 16/2, 2002, 107/9, 2009.
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Комитет за права детета је приликом разматрања Иницијалног извештаја Републике Србије о Комитет за права детета је приликом разматрања Иницијалног извештаја Републике Србије о 
спровођењу спровођењу Конвенције о правима детета у својим Закључним разматрањима из јуна 2008. године Конвенције о правима детета у својим Закључним разматрањима из јуна 2008. године 
предложио доношење свеобухватног закона о деци. Тај закон би требало да допринесе хармонизацији предложио доношење свеобухватног закона о деци. Тај закон би требало да допринесе хармонизацији 
правних прописа који се односе на децу и њиховом усклађивању са постојећим међународним правних прописа који се односе на децу и њиховом усклађивању са постојећим међународним 
стандардима у свим областима друштвеног живота тако што ће успоставити јединствене критеријуме стандардима у свим областима друштвеног живота тако што ће успоставити јединствене критеријуме 
за остваривање најбољег интереса детета, признати дечја права као највиши интерес и приоритет за остваривање најбољег интереса детета, признати дечја права као највиши интерес и приоритет 
државе и успоставити свеобухватну заштиту деце која припадају маргинализованим групама. државе и успоставити свеобухватну заштиту деце која припадају маргинализованим групама. 
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ПРЕПОРУКЕПРЕПОРУКЕ

 Влада треба да донесе план усвајања закона као основ за спровођење анализе сваког Влада треба да донесе план усвајања закона као основ за спровођење анализе сваког 
предлога закона. У овоме значајну помоћ могу пружити експерти, представници релевантних предлога закона. У овоме значајну помоћ могу пружити експерти, представници релевантних 
међународних организација и организације које се баве заштитом деце са инвалидитетом.међународних организација и организације које се баве заштитом деце са инвалидитетом.

 Предлагање закона и других аката које је неопходно донети и подстицање партиципације  Предлагање закона и других аката које је неопходно донети и подстицање партиципације 
грађана који такође могу предлагати законе.грађана који такође могу предлагати законе.

 Обезбеђивање услова да се сваки предлог закона који се директно или индиректно односи и на Обезбеђивање услова да се сваки предлог закона који се директно или индиректно односи и на 
децу пажљиво децу пажљиво анализира из дечје перспективе, нарочито из перспективе остваривања права анализира из дечје перспективе, нарочито из перспективе остваривања права 
деце са инвалидитетом.деце са инвалидитетом.

 Ангажовање на формулисању и предлагању амандмана уколико анализа покаже да поједина Ангажовање на формулисању и предлагању амандмана уколико анализа покаже да поједина 
законска решења нису усклађена са међународним стандардима у области заштите деце са законска решења нису усклађена са међународним стандардима у области заштите деце са 
инвалидитетом и да противрече неким постојећим законским решењима. инвалидитетом и да противрече неким постојећим законским решењима. 

 Подршка ратификацији релевантних међународних конвенција и скретање пажње на резерве  Подршка ратификацији релевантних међународних конвенција и скретање пажње на резерве 
које држава ставља уз конвенцију, јер резерва може искључити или значајно ограничити које држава ставља уз конвенцију, јер резерва може искључити или значајно ограничити 
домашај неке одредбе. Уколико се резерва стави у тренутку када извршење одређене обавезе домашај неке одредбе. Уколико се резерва стави у тренутку када извршење одређене обавезе 
представља велики терет за државу, неопходно је периодично испитивати да ли су се створили представља велики терет за државу, неопходно је периодично испитивати да ли су се створили 
услови за њено повлачење. услови за њено повлачење. 

 Континуирано праћење међународних стандарда у области заштите и унапређења положаја  Континуирано праћење међународних стандарда у области заштите и унапређења положаја 
деце са инвалидитетом како би се проценило да ли су релевантне одредбе закона усклађене деце са инвалидитетом како би се проценило да ли су релевантне одредбе закона усклађене 
са тим стандардима.са тим стандардима.

 Успостављање сарадње са међународним организацијама и организацијама цивилногУспостављање сарадње са међународним организацијама и организацијама цивилног 
друштва.друштва.

 Изношење предлога аутентичног тумачења закона уколико је неко законско решење ново и за Изношење предлога аутентичног тумачења закона уколико је неко законско решење ново и за 
њега не постоји њега не постоји релевантна пракса у области заштите деце са инвалидитетом. У том случају се релевантна пракса у области заштите деце са инвалидитетом. У том случају се 
спроводи упоредно-правно истраживање да би се утврдило како се тај институт примењује у спроводи упоредно-правно истраживање да би се утврдило како се тај институт примењује у 
другим земљама и каква је релевантна пракса међународних тела.другим земљама и каква је релевантна пракса међународних тела.
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 Активно учествовање у расправи и у одлучивању о предлогу закона из области заштите деце са  Активно учествовање у расправи и у одлучивању о предлогу закона из области заштите деце са 
инвалидитетом на седницама скупштине и њених радних тела, јер се само тако може осигурати инвалидитетом на седницама скупштине и њених радних тела, јер се само тако може осигурати 
доношење квалитетних законских решења. доношење квалитетних законских решења. 

 Континуирано праћење спровођења обавеза које је држава преузела кроз одредбе потврђених Континуирано праћење спровођења обавеза које је држава преузела кроз одредбе потврђених 
међународних међународних уговора, а које се односе на децу са инвалидитетом и подршка усвајању уговора, а које се односе на децу са инвалидитетом и подршка усвајању 
додатних закона.додатних закона.

 Одржавање успостављеног политичког консензуса приликом усвајања закона који се односе  Одржавање успостављеног политичког консензуса приликом усвајања закона који се односе 
на децу, између осталог и у циљу подизања поверења код грађана и њиховог уверења да на децу, између осталог и у циљу подизања поверења код грађана и њиховог уверења да 
скупштина ради првенствено у њиховом најбољем интересу.скупштина ради првенствено у њиховом најбољем интересу.
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Поглавље II

АКТИВНА УЛОГА СКУПШТИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ
ПОЛОЖАЈА И ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ: НАДЗОРНА ФУНКЦИЈА

Предуслов за постојање ефикасног парламента јесте редовно обављање Предуслов за постојање ефикасног парламента јесте редовно обављање надзорне функцијенадзорне функције, , 
што што подразумева системско праћење примене прописа и стратегија у погледу ефеката које они подразумева системско праћење примене прописа и стратегија у погледу ефеката које они 
производе у пракси. Законодавна функција Скупштине не престаје доношењем закона. Праћењем производе у пракси. Законодавна функција Скупштине не престаје доношењем закона. Праћењем 
њихове примене омогућава се да се уоче недостаци, укаже на њихово евентуално погрешно њихове примене омогућава се да се уоче недостаци, укаже на њихово евентуално погрешно 
тумачење или утврди могући незадовољавајући рад одређеног министарства. Имајући у виду низ тумачење или утврди могући незадовољавајући рад одређеног министарства. Имајући у виду низ 
прописа који се односе на особе са инвалидитетом, веома је важно да Скупштина активно надзире прописа који се односе на особе са инвалидитетом, веома је важно да Скупштина активно надзире 
њихову примену, нарочито уколико се ради о новим прописима, за које тек предстоји стварање њихову примену, нарочито уколико се ради о новим прописима, за које тек предстоји стварање 
релевантне праксе и правилне интерпретације међународних стандарда из одговарајуће области. релевантне праксе и правилне интерпретације међународних стандарда из одговарајуће области. 
У такве законе свакако спада Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом. У такве законе свакако спада Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом. 

Дакле, поред одговорности везане за законодавни поступак, Скупштина има кључну функцију и Дакле, поред одговорности везане за законодавни поступак, Скупштина има кључну функцију и 
у контролисању рада Владе. До надзора над спровођењем закона може доћи на захтев Скупштине, у контролисању рада Владе. До надзора над спровођењем закона може доћи на захтев Скупштине, 
односно њених релевантних одбора (у којима се остварује дијалог са представницима министарстава), односно њених релевантних одбора (у којима се остварује дијалог са представницима министарстава), 
односно испитивањем извештаја релевантних министарстава о спровођењу конкретних закона. односно испитивањем извештаја релевантних министарстава о спровођењу конкретних закона. 

У наставку ће бити речи о механизмима надзора који су предвиђени Пословником Народне У наставку ће бити речи о механизмима надзора који су предвиђени Пословником Народне 
скупштине, а потом о надзору над релевантним законима и стратегијама, о Националном плану скупштине, а потом о надзору над релевантним законима и стратегијама, о Националном плану 

Део други
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акције за децу, о контроли буџета, повезивању са институцијама и разматрању извештаја независних акције за децу, о контроли буџета, повезивању са институцијама и разматрању извештаја независних 
тела. На крају ће бити сумиране препоруке Скупштини како би се побољшале њене активности у делу тела. На крају ће бити сумиране препоруке Скупштини како би се побољшале њене активности у делу 
који се тиче надзорне функције.који се тиче надзорне функције.

МЕХАНИЗМИ НАДЗОРА ПРЕДВИЂЕНИ ПОСЛОВНИКОМ МЕХАНИЗМИ НАДЗОРА ПРЕДВИЂЕНИ ПОСЛОВНИКОМ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕНАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Члан 56. Закона о Народној скупштини Републике Србије предвиђа да ће Влада подносити Члан 56. Закона о Народној скупштини Републике Србије предвиђа да ће Влада подносити 
Скупштини Скупштини извештај о свом радуизвештај о свом раду на захтев Скупштине, а најмање једном годишње. Ова одредба  на захтев Скупштине, а најмање једном годишње. Ова одредба 
даље је разрађена у чл. 228. новог Пословника који каже да Влада извештава Скупштину о свом даље је разрађена у чл. 228. новог Пословника који каже да Влада извештава Скупштину о свом 
раду, а нарочито о вођењу политике, извршавању закона и других општих аката, остваривању раду, а нарочито о вођењу политике, извршавању закона и других општих аката, остваривању 
плана развоја и просторног плана и извршавању републичког буџета. Скупштина може на предлог плана развоја и просторног плана и извршавању републичког буџета. Скупштина може на предлог 
појединог одбора, без претреса, тражити од Владе извештај о њеном раду. Председник Скупштине појединог одбора, без претреса, тражити од Владе извештај о њеном раду. Председник Скупштине 
извештај доставља посланицима одмах пошто га прими од Владе. Скупштина може одлучити, извештај доставља посланицима одмах пошто га прими од Владе. Скупштина може одлучити, 
на предлог одбора који је извештај размотрио, да се његово разматрање обави и на седници на предлог одбора који је извештај размотрио, да се његово разматрање обави и на седници 
Скупштине. Скупштине. 

Најсистематичнији Најсистематичнији метод контроле рада Владе метод контроле рада Владе јесте кроз јесте кроз рад одборарад одбора, који су у највећем броју , који су у највећем броју 
и формирани тако да прате рад појединачних министарстава. На овај начин развија се одговарајућа и формирани тако да прате рад појединачних министарстава. На овај начин развија се одговарајућа 
стручност за бављење одређеним областима. Члан 229. Пословника предвиђа да министар једном стручност за бављење одређеним областима. Члан 229. Пословника предвиђа да министар једном 
у три месеца информише надлежни одбор Скупштине о раду министарства. На седници одбора, у три месеца информише надлежни одбор Скупштине о раду министарства. На седници одбора, 
питања министру о поднетој информацији могу постављати чланови надлежног одбора. Питања питања министру о поднетој информацији могу постављати чланови надлежног одбора. Питања 
може постављати и овлашћени представник посланичке групе која нема члана у том одбору, али тек може постављати и овлашћени представник посланичке групе која нема члана у том одбору, али тек 
пошто се исцрпу питања чланова надлежног одбора. О закључцима поводом поднете информације пошто се исцрпу питања чланова надлежног одбора. О закључцима поводом поднете информације 
одбор подноси извештај Скупштини. одбор подноси извештај Скупштини. 

Члан 56. Закона о Народној скупштини предвиђа начине контроле рада Владе или члана Владе. Члан 56. Закона о Народној скупштини предвиђа начине контроле рада Владе или члана Владе. 
То су:То су:
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 постављање посланичког питања; постављање посланичког питања;

 подношење интерпелације; подношење интерпелације;

 гласање о неповерењу Влади или поједином члану Владе и  гласање о неповерењу Влади или поједином члану Владе и 

 образовање анкетног одбора и комисије.  образовање анкетног одбора и комисије. 

Од поменутих метода контроле рада Владе или члана Владе, из перспективе остваривања Од поменутих метода контроле рада Владе или члана Владе, из перспективе остваривања 
права деце са инвалидитетом, врло важан механизам контроле представља права деце са инвалидитетом, врло важан механизам контроле представља редовно постављање редовно постављање 
посланичких питањапосланичких питања министримаминистрима и зато би посланици требало да га користе много чешће управо у  и зато би посланици требало да га користе много чешће управо у 
циљу контроле и побољшања положаја деце са инвалидитетом. циљу контроле и побољшања положаја деце са инвалидитетом. 

Посланичка питањаПосланичка питања

На основу питања упућених министрима посланици могу добити информације о питањима од На основу питања упућених министрима посланици могу добити информације о питањима од 
јавног значаја, јавног значаја, али и вршити притисак на Владу да обави одређени задатак тако што ће га започети али и вршити притисак на Владу да обави одређени задатак тако што ће га започети 
или привести крају. или привести крају. 

Пословник регулише поступак постављања посланичког питања. Члан 204. предвиђа да постављено Пословник регулише поступак постављања посланичког питања. Члан 204. предвиђа да постављено 
питање мора бити из надлежности одређеног министарства, да мора бити јасно формулисано и да питање мора бити из надлежности одређеног министарства, да мора бити јасно формулисано и да 
може бити писмено или усмено, с тим да излагање посланика не сме трајати дуже од 3 минута. може бити писмено или усмено, с тим да излагање посланика не сме трајати дуже од 3 минута. 
Уколико је у писаној форми, посланичко питање се доставља председнику Скупштине између две Уколико је у писаној форми, посланичко питање се доставља председнику Скупштине између две 
седнице Скупштине, а председник га доставља надлежном министру или Влади. Питање се усмено седнице Скупштине, а председник га доставља надлежном министру или Влади. Питање се усмено 
може поставити сваког последњег четвртка у месецу, на седници која је у току, у времену од 16.00 до може поставити сваког последњег четвртка у месецу, на седници која је у току, у времену од 16.00 до 
19.00 часова, у присуству Владе, када се прекида рад по дневном реду (чл. 205). Влада мора писаним 19.00 часова, у присуству Владе, када се прекида рад по дневном реду (чл. 205). Влада мора писаним 
путем обавестити Скупштину, најкасније 3 дана пре одржавања седнице, који чланови Владе нису у путем обавестити Скупштину, најкасније 3 дана пре одржавања седнице, који чланови Владе нису у 
могућности да јој присуствују. Када се одржава ванредно заседање Скупштине, посланичка питања могућности да јој присуствују. Када се одржава ванредно заседање Скупштине, посланичка питања 
могу се постављати и другог дана у месецу ако подносилац захтева за ванредно заседање то предвиди могу се постављати и другог дана у месецу ако подносилац захтева за ванредно заседање то предвиди 
у свом захтеву. у свом захтеву. 

Према чл. 206. Пословника, министар односно Влада одмах одговарају на усмено питање, а Према чл. 206. Пословника, министар односно Влада одмах одговарају на усмено питање, а 
уколико је неопходна припрема за давање одговора, то се мора одмах образложити. Тада се одговор уколико је неопходна припрема за давање одговора, то се мора одмах образложити. Тада се одговор 
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посланику мора доставити у писаном облику, у року од осам дана од дана када је питање постављено. посланику мора доставити у писаном облику, у року од осам дана од дана када је питање постављено. 
Само изузетно, уколико одговор на посланичко питање захтева утврђивање одређене чињенице или Само изузетно, уколико одговор на посланичко питање захтева утврђивање одређене чињенице или 
дуже време односно сложенију анализу, рок за давање одговора се може продужити до 30 дана. дуже време односно сложенију анализу, рок за давање одговора се може продужити до 30 дана. 

После датог одговора, посланик који је поставио питање има право да, у трајању од најдуже После датог одговора, посланик који је поставио питање има право да, у трајању од најдуже 
три минута, коментарише одговор на своје питање или да постави допунско питање. По добијању три минута, коментарише одговор на своје питање или да постави допунско питање. По добијању 
одговора на допунско питање, посланик има право да се изјасни о одговору у трајању од најдуже два одговора на допунско питање, посланик има право да се изјасни о одговору у трајању од најдуже два 
минута (чл. 207). минута (чл. 207). 

Значајну новину, коју је увео актуелни Пословник, представља могућност Значајну новину, коју је увео актуелни Пословник, представља могућност постављања посланичких постављања посланичких 
питања у вези са актуелном темом.питања у вези са актуелном темом. Тако председник Скупштине, на предлог посланичке групе,  Тако председник Скупштине, на предлог посланичке групе, 
најмање једанпут у току месеца одређује дан када ће поједини министри у Влади одговарати на најмање једанпут у току месеца одређује дан када ће поједини министри у Влади одговарати на 
посланичка питања у вези са неком актуелном темом (чл. 209). Предлог се упућује председнику посланичка питања у вези са неком актуелном темом (чл. 209). Предлог се упућује председнику 
у писаном облику и мора да садржи прецизно навођење актуелне теме о којој ће се постављати у писаном облику и мора да садржи прецизно навођење актуелне теме о којој ће се постављати 
питања, име надлежног министра, односно функцију другог одговорног лица које треба да одговори питања, име надлежног министра, односно функцију другог одговорног лица које треба да одговори 
на питање. Предлог мора да садржи све ове елементе, а у супротном ће председник оставити рок на питање. Предлог мора да садржи све ове елементе, а у супротном ће председник оставити рок 
од 3 дана да се предлог допуни. Уколико предлагач то не учини у предвиђеном року, председник од 3 дана да се предлог допуни. Уколико предлагач то не учини у предвиђеном року, председник 
Скупштине нема обавезу да позове министра (чл. 210). С друге стране, уредан предлог посланичке Скупштине нема обавезу да позове министра (чл. 210). С друге стране, уредан предлог посланичке 
групе председник Скупштине одмах доставља посланицима и надлежном министру. На основу чл. групе председник Скупштине одмах доставља посланицима и надлежном министру. На основу чл. 
211. предлог се мора доставити најкасније три дана пре дана одређеног за одговарање министра на 211. предлог се мора доставити најкасније три дана пре дана одређеног за одговарање министра на 
посланичка питања. Уколико је поднето више предлога посланичких група, председник Скупштине посланичка питања. Уколико је поднето више предлога посланичких група, председник Скупштине 
одређује редослед тема према времену пристизања уредних предлога. одређује редослед тема према времену пристизања уредних предлога. 

Одговарање на посланичка питања може трајати најдуже 180 минута, а обавља се без обзира на Одговарање на посланичка питања може трајати најдуже 180 минута, а обавља се без обзира на 
број народних посланика присутних у сали за седнице. Ако се у предвиђеном времену не одговори број народних посланика присутних у сали за седнице. Ако се у предвиђеном времену не одговори 
на сва посланичка питања, председник Скупштине може одредити и други дан када ће министар на сва посланичка питања, председник Скупштине може одредити и други дан када ће министар 
одговарати на та питања (чл. 212). Право да постављају питања имају сви народни посланици, одговарати на та питања (чл. 212). Право да постављају питања имају сви народни посланици, 
и то представник предлагача, пријављени председници односно овлашћени представници и то представник предлагача, пријављени председници односно овлашћени представници 
посланичких група, почевши од представника бројчано најмање посланичке групе па до бројчано посланичких група, почевши од представника бројчано најмање посланичке групе па до бројчано 
највеће посланичке групе, затим и посланици према пријавама, а до истека укупног времена за највеће посланичке групе, затим и посланици према пријавама, а до истека укупног времена за 
постављање питања и давање одговора. Народни посланици подносе председнику Скупштине постављање питања и давање одговора. Народни посланици подносе председнику Скупштине 
пријаве за постављање питања у писаном облику до почетка одговарања министра на постављена пријаве за постављање питања у писаном облику до почетка одговарања министра на постављена 
питања, а усмено у току трајања одговарања. Један посланик може да постави највише три питања питања, а усмено у току трајања одговарања. Један посланик може да постави највише три питања 
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(чл. 213). Члан 214. предвиђа да време у оквиру кога народни посланик усмено поставља питање (чл. 213). Члан 214. предвиђа да време у оквиру кога народни посланик усмено поставља питање 
износи најдуже три минута. Надлежни министар се обраћа посланицима најдуже пет минута како би износи најдуже три минута. Надлежни министар се обраћа посланицима најдуже пет минута како би 
одговорио на питање. После одговора надлежног министра, посланик који је поставио питање може одговорио на питање. После одговора надлежног министра, посланик који је поставио питање може 
да постави још највише два потпитања, у укупном трајању до два минута. Тада надлежни министар да постави још највише два потпитања, у укупном трајању до два минута. Тада надлежни министар 
даје одговор у укупном трајању до пет минута. Након тога право на постављање питања имају и даје одговор у укупном трајању до пет минута. Након тога право на постављање питања имају и 
други народни посланици, према редоследу пријављивања. У данима када министри одговарају на други народни посланици, према редоследу пријављивања. У данима када министри одговарају на 
посланичка питања обезбеђује се директан телевизијски пренос (чл. 215). посланичка питања обезбеђује се директан телевизијски пренос (чл. 215). 

Подношење интерпелацијеПодношење интерпелације

Члан 220. Пословника предвиђа да најмање 50 посланика може поднети Члан 220. Пословника предвиђа да најмање 50 посланика може поднети интерпелацијуинтерпелацију у вези  у вези 
са радом Владе или њеног појединог члана. Интерпелација се подноси председнику Скупштине у са радом Владе или њеног појединог члана. Интерпелација се подноси председнику Скупштине у 
писаној форми, а председник Скупштине интерпелацију одмах доставља надлежном одбору ради писаној форми, а председник Скупштине интерпелацију одмах доставља надлежном одбору ради 
утврђивања усклађености интерпелације с одредбама Пословника. Представник подносиоца утврђивања усклађености интерпелације с одредбама Пословника. Представник подносиоца 
на седници Скупштине образлаже интерпелацију, а председник или члан Владе одговор на на седници Скупштине образлаже интерпелацију, а председник или члан Владе одговор на 
интерпелацију (чл. 225). Када Скупштина гласањем прихвати одговор на интерпелацију, наставља интерпелацију (чл. 225). Када Скупштина гласањем прихвати одговор на интерпелацију, наставља 
да ради по усвојеном дневном реду, а ако не прихвати одговор, приступа се гласању о неповерењу да ради по усвојеном дневном реду, а ако не прихвати одговор, приступа се гласању о неповерењу 
Влади или члану Владе, уколико претходно председник Владе или њен члан не поднесу оставку. Влади или члану Владе, уколико претходно председник Владе или њен члан не поднесу оставку. 

Гласање о неповерењу Влади или члану ВладеГласање о неповерењу Влади или члану Владе

Гласање о неповерењу Влади или члану Владе регулисано је чл. 217–219. Пословника. Гласање о неповерењу Влади или члану Владе регулисано је чл. 217–219. Пословника. 
Предлог може поднети најмање 60 посланика председнику Скупштине у писаној форми. Предлог може поднети најмање 60 посланика председнику Скупштине у писаној форми. 
Председник Скупштине овај предлог одмах доставља председнику Владе, односно њеном Председник Скупштине овај предлог одмах доставља председнику Владе, односно њеном 
члану и посланицима. На почетку седнице на којој се предлог разматра предлагач има право члану и посланицима. На почетку седнице на којој се предлог разматра предлагач има право 
да образложи свој предлог, а председник Владе или њен члан да изнесе одговор. Одмах по да образложи свој предлог, а председник Владе или њен члан да изнесе одговор. Одмах по 
завршетку расправе приступа се гласању о предлогу и ако се не изгласа неповерење, нови завршетку расправе приступа се гласању о предлогу и ако се не изгласа неповерење, нови 
предлог не може се поднети пре истека рока од 180 дана од дана гласања. Уколико се изгласа предлог не може се поднети пре истека рока од 180 дана од дана гласања. Уколико се изгласа 
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неповерење Влади, председник Скупштине о томе одмах обавештава председника Републике, неповерење Влади, председник Скупштине о томе одмах обавештава председника Републике, 
а уколико се изгласа неповерење члану Владе, о томе обавештава председника Владе. а уколико се изгласа неповерење члану Владе, о томе обавештава председника Владе. 

Анкетни одбори и комисијеАнкетни одбори и комисије

Анкетни одбори и комисијеАнкетни одбори и комисије представљају још један инструмент за спровођење контроле, а  представљају још један инструмент за спровођење контроле, а 
формирају се ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим формирају се ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим 
појавама или догађајима (чл. 68. Пословника). појавама или догађајима (чл. 68. Пословника). Разлика између анкетног одбора и комисије је Разлика између анкетног одбора и комисије је 
у томе што се анкетни одбор образује само из реда посланика, а комисија из реда посланика, у томе што се анкетни одбор образује само из реда посланика, а комисија из реда посланика, 
представника органа и организација, научника и стручњака. представника органа и организација, научника и стручњака. Ови органи не могу вршити истражне и Ови органи не могу вршити истражне и 
друге судске радње, већ имају право да од државних органа и организација траже податке, исправе друге судске радње, већ имају право да од државних органа и организација траже податке, исправе 
и обавештења те да узимају неопходне изјаве од појединаца. Представници државних органа и и обавештења те да узимају неопходне изјаве од појединаца. Представници државних органа и 
организација обавезни су да се одазову позиву анкетног одбора, односно комисије, и да дају истините организација обавезни су да се одазову позиву анкетног одбора, односно комисије, и да дају истините 
изјаве, податке, исправе и обавештења. Анкетни одбор, односно комисија, после испитивања изјаве, податке, исправе и обавештења. Анкетни одбор, односно комисија, после испитивања 
подноси Скупштини извештај са предлогом мера, а престаје са радом даном одлучивања о овом подноси Скупштини извештај са предлогом мера, а престаје са радом даном одлучивања о овом 
извештају на седници Скупштине.извештају на седници Скупштине.

Постављање посланичких питања треба да буде најчешћи метод надзора прописа значајних за Постављање посланичких питања треба да буде најчешћи метод надзора прописа значајних за 
особе и децу са инвалидитетом. Посланици би требало да буду проактивни и да не чекају извештаје особе и децу са инвалидитетом. Посланици би требало да буду проактивни и да не чекају извештаје 
министарстава, већ да траже одговоре од одређеног министра или Владе уколико нису задовољни министарстава, већ да траже одговоре од одређеног министра или Владе уколико нису задовољни 
постигнутим резултатима или уколико изостане одговарајућа реакција на неко актуелно питање или постигнутим резултатима или уколико изостане одговарајућа реакција на неко актуелно питање или 
проблем. У области заштите деце са инвалидитетом има доста питања на која би посланици могли проблем. У области заштите деце са инвалидитетом има доста питања на која би посланици могли 
и требало да траже одговоре, па би и њихова активност у овом домену требало да буде значајнија. и требало да траже одговоре, па би и њихова активност у овом домену требало да буде значајнија. 
Анализа питања постављених од тренутка доношења актуелног Пословника у јулу 2010. године Анализа питања постављених од тренутка доношења актуелног Пословника у јулу 2010. године 
показује да су посланици углавном постављали питања која су политичка и која се тичу спољне показује да су посланици углавном постављали питања која су политичка и која се тичу спољне 
политике, кандидатуре за чланство у ЕУ, приватизације јавних предузећа те ситуације на Косову политике, кандидатуре за чланство у ЕУ, приватизације јавних предузећа те ситуације на Косову 
и у општинама Медвеђи, Бујановцу и Прешеву. Иако је положај деце са инвалидитетом тежак, од и у општинама Медвеђи, Бујановцу и Прешеву. Иако је положај деце са инвалидитетом тежак, од 
јула 2010. године до маја 2011. године само је један посланик поставио питање који се односи на јула 2010. године до маја 2011. године само је један посланик поставио питање који се односи на 
њихов финансијски положај, а у име родитеља и удружења која брину о деци са инвалидитетом. њихов финансијски положај, а у име родитеља и удружења која брину о деци са инвалидитетом. 
Иста ситуација је и са посланичким питањима на задату тему. Дакле, овај механизам мора се чешће Иста ситуација је и са посланичким питањима на задату тему. Дакле, овај механизам мора се чешће 
користити и ово треба да буде први корак у надзору над применом закона.користити и ово треба да буде први корак у надзору над применом закона.
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НАДЗОР НАД РЕЛЕВАНТНИМ ЗАКОНИМА НАДЗОР НАД РЕЛЕВАНТНИМ ЗАКОНИМА 

Да би постојао квалитетан надзор над применом закона и радом Владе у области остваривања Да би постојао квалитетан надзор над применом закона и радом Владе у области остваривања 
права и унапређења положаја деце, неопходно је да постоји стално радно тело у оквиру Скупштине права и унапређења положаја деце, неопходно је да постоји стално радно тело у оквиру Скупштине 
које ће тај надзор систематски спроводити. које ће тај надзор систематски спроводити. 

Пошто је немогуће надзирати све релевантне законе у једној календарској години, треба Пошто је немогуће надзирати све релевантне законе у једној календарској години, треба 
проценити који закон захтева ургентну пажњу и на њега усмерити ресурсе. Одбор у одлучивању проценити који закон захтева ургентну пажњу и на њега усмерити ресурсе. Одбор у одлучивању 
треба да се руководи тиме да ли закон први пут уводи нека законска решења значајна за инклузију треба да се руководи тиме да ли закон први пут уводи нека законска решења значајна за инклузију 
деце са инвалидитетом и да ли та решења могу изазвати неуједначену праксу. деце са инвалидитетом и да ли та решења могу изазвати неуједначену праксу. Независно праћење Независно праћење 
подразумева да се успоставе мањи оперативни тимови састављени од посланика различитих подразумева да се успоставе мањи оперативни тимови састављени од посланика различитих 
професија и да се дефинише методологија истраживања и прикупљања података са јасним професија и да се дефинише методологија истраживања и прикупљања података са јасним 
временским оквиром временским оквиром (на пример, директно прикупљање информација преко посета на терену, (на пример, директно прикупљање информација преко посета на терену, 
интервјуа и дискусија у фокус групама).интервјуа и дискусија у фокус групама). 

Да би се спровођење закона могло адекватно надзирати, на располагању треба имати што Да би се спровођење закона могло адекватно надзирати, на располагању треба имати што 
више релевантних информација. више релевантних информација. Закон о званичној статистици, усвојен 2009. године, предвиђа Закон о званичној статистици, усвојен 2009. године, предвиђа 
да је да је Републички завод за статистику главни произвођач и дисеминатор статистичких података Републички завод за статистику главни произвођач и дисеминатор статистичких података 
и да обавља статистичке активности.и да обавља статистичке активности.9393 Међутим, у већини случајева биће потребно да се траже  Међутим, у већини случајева биће потребно да се траже 
додатне информације, додатне информације, на пример у извештајима националних владиних и независних институција, на пример у извештајима националних владиних и независних институција, 
извештајима цивилног сектора и међународних организација. извештајима цивилног сектора и међународних организација. 

Информације треба користити као основу за израду темељне анализе која ће се поредити са Информације треба користити као основу за израду темељне анализе која ће се поредити са 
извештајима релевантних министарстава.извештајима релевантних министарстава. Посебну пажњу треба посветити подацима који се не  Посебну пажњу треба посветити подацима који се не 
слажу или који недостају у владиним извештајима, а на којима Одбор треба да инсистира. Сваки слажу или који недостају у владиним извештајима, а на којима Одбор треба да инсистира. Сваки 
закон мора бити заснован на истраживању постојећег законског оквира и ситуације у пракси да би закон мора бити заснован на истраживању постојећег законског оквира и ситуације у пракси да би 
евентуалне измене закона или доношење новог закона у некој области одговарали реалном стању и евентуалне измене закона или доношење новог закона у некој области одговарали реалном стању и 
утицали на његово побољшање. утицали на његово побољшање. 

9393 Службени гласник РССлужбени гласник РС, број 104/2009., број 104/2009.
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Пример добре праксеПример добре праксе

У немачком Бундестагу је 1988. године основана Комисија за децу с циљем да испита све савезне законе У немачком Бундестагу је 1988. године основана Комисија за децу с циљем да испита све савезне законе 
и регулативе из перспективе њиховог утицаја на децу и да поднесе предлоге за амандмане. Њен задатак и регулативе из перспективе њиховог утицаја на децу и да поднесе предлоге за амандмане. Њен задатак 
је и подизање свести о значају политике о деци и настојање да се увек, при доношењу свих политичких је и подизање свести о значају политике о деци и настојање да се увек, при доношењу свих политичких 
одлука, размотри да ли су последице тих одлука добре за децу. Области деловања Комисије утврђене су одлука, размотри да ли су последице тих одлука добре за децу. Области деловања Комисије утврђене су 
на основу приоритета истакнутих у Немачком плану акције за децу и подударају се с њима. Комисија на основу приоритета истакнутих у Немачком плану акције за децу и подударају се с њима. Комисија 
се залаже за инклузију деце са инвалидитетом и улаже напоре да се овакво дете стави под заједничку се залаже за инклузију деце са инвалидитетом и улаже напоре да се овакво дете стави под заједничку 
надлежност служби за децу и младе, а не да буде под ингеренцијом социјалне помоћи. Комисија се надлежност служби за децу и младе, а не да буде под ингеренцијом социјалне помоћи. Комисија се 
посебно залаже за сарадњу и дијалог са експертима и удружењима и за проналажење решења којима посебно залаже за сарадњу и дијалог са експертима и удружењима и за проналажење решења којима 
ће се отклањати и ублажавати сиромаштво деце, што је посебно важно јер се испитивањем дошло до ће се отклањати и ублажавати сиромаштво деце, што је посебно важно јер се испитивањем дошло до 
податка да деца са инвалидитетом спадају у групу која је највише изложена ризику од сиромаштва. У податка да деца са инвалидитетом спадају у групу која је највише изложена ризику од сиромаштва. У 
области која се односи на насиље према деци, Комисија за децу се посебно бави питањем могућности области која се односи на насиље према деци, Комисија за децу се посебно бави питањем могућности 
унапређења лекарских прегледа за рано откривање и успостављање дијагноза код дечјих болести и унапређења лекарских прегледа за рано откривање и успостављање дијагноза код дечјих болести и 
поремећаја, како би се обезбедила ефикаснија заштита деце и адолесцената. У области унапређења поремећаја, како би се обезбедила ефикаснија заштита деце и адолесцената. У области унапређења 
здравог живота и здраве животне средине, ова комисија подржава рад дечјих стационара који пружају здравог живота и здраве животне средине, ова комисија подржава рад дечјих стационара који пружају 
помоћ породицама са децом са инвалидитетом кроз специјализоване облике подршке, конкретну помоћ помоћ породицама са децом са инвалидитетом кроз специјализоване облике подршке, конкретну помоћ 
и ослобађање од пружања неге. Коначно, Комисија се бави и одговарајућом применом Конвенције УН о и ослобађање од пружања неге. Коначно, Комисија се бави и одговарајућом применом Конвенције УН о 
правима детета тако што се залаже за бољу заштиту права детета у немачком уставу.правима детета тако што се залаже за бољу заштиту права детета у немачком уставу.

НАДЗОР НАД РЕЛЕВАНТНИМ СТРАТЕГИЈАМАНАДЗОР НАД РЕЛЕВАНТНИМ СТРАТЕГИЈАМА

Стратегија представља општи план акција које имају за циљ остварење одређених, јасно Стратегија представља општи план акција које имају за циљ остварење одређених, јасно 
дефинисаних циљева.дефинисаних циљева. У свакој области доносе се релевантне стратегије и у њима се дефинишу У свакој области доносе се релевантне стратегије и у њима се дефинишу 
циљеви које би требало постићи у унапред одређеном периоду. Обично је то период од десетак циљеви које би требало постићи у унапред одређеном периоду. Обично је то период од десетак 
година, па би у појединим временским раздобљима требало контролисати степен успешности година, па би у појединим временским раздобљима требало контролисати степен успешности 
стратегије и остварености циљева. Скупштина треба да тражи извештаје о испуњавању циљева стратегије и остварености циљева. Скупштина треба да тражи извештаје о испуњавању циљева 
предвиђених одговарајућом стратегијом, да даје своје предлоге за повећање успешности или да предвиђених одговарајућом стратегијом, да даје своје предлоге за повећање успешности или да 
иницира измене одређене стратегије тамо где се она показала као недовољно ефикасна.иницира измене одређене стратегије тамо где се она показала као недовољно ефикасна.
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До маја 2011. године донето је неколико стратегија значајних за децу са инвалидитетом, као што До маја 2011. године донето је неколико стратегија значајних за децу са инвалидитетом, као што 
су Стратегија за смањење сиромаштва, Стратегија развоја младих људи, Стратегија развоја и заштите су Стратегија за смањење сиромаштва, Стратегија развоја младих људи, Стратегија развоја и заштите 
менталног здравља и сл. С обзиром на тему приручника, по својој важности нарочито се издваја менталног здравља и сл. С обзиром на тему приручника, по својој важности нарочито се издваја 
Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом. 

Надзор над имплементацијом Стратегије за унапређење положајаНадзор над имплементацијом Стратегије за унапређење положаја
особа са инвалидитетомособа са инвалидитетом

Ова стратегија представља средњорочни план активности свих друштвених актера у Републици Ова стратегија представља средњорочни план активности свих друштвених актера у Републици 
Србији за период од 2007. до 2015. године с циљем да сеСрбији за период од 2007. до 2015. године с циљем да се „унапреди положај особа са инвалидитетом  „унапреди положај особа са инвалидитетом 
до позиције равноправних грађана који уживају сва права и одговорности.”до позиције равноправних грађана који уживају сва права и одговорности.” Стратегија се заснива  Стратегија се заснива 
на следећим принципима: на следећим принципима: поштовање достојанства, индивидуалне аутономије и самосталности поштовање достојанства, индивидуалне аутономије и самосталности 
особа са инвалидитетом, забрана дискриминације, пуно и ефективно учешће и укљученост особа са инвалидитетом, забрана дискриминације, пуно и ефективно учешће и укљученост 
особа са инвалидитетом, поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске особа са инвалидитетом, поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске 
разноврсности и хуманости, једнаке могућности засноване на једнаким правима, приступачност, разноврсности и хуманости, једнаке могућности засноване на једнаким правима, приступачност, 
једнакост полова, поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом иједнакост полова, поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и поштовање права поштовање права 
деце да развију сопствени идентитетдеце да развију сопствени идентитет. Један од посебних циљева ове стратегије јесте и обезбеђење . Један од посебних циљева ове стратегије јесте и обезбеђење 
приступа изграђеним објектима, превозу, информацијама, комуникацијама и јавним услугама за приступа изграђеним објектима, превозу, информацијама, комуникацијама и јавним услугама за 
особе са инвалидитетом, а на основу развоја и спровођења плана уклањања препрека и изградње особе са инвалидитетом, а на основу развоја и спровођења плана уклањања препрека и изградње 
приступачних објеката и простора, услуга, информација и комуникација. Један од посебних циљева приступачних објеката и простора, услуга, информација и комуникација. Један од посебних циљева 
овог општег циља јесте и обезбеђење да сви нови јавни објекти и објекти отворени за јавност, овог општег циља јесте и обезбеђење да сви нови јавни објекти и објекти отворени за јавност, 
саобраћајна инфраструктура и објекти у функцији јавног превоза путника у свим гранама саобраћаја саобраћајна инфраструктура и објекти у функцији јавног превоза путника у свим гранама саобраћаја 
буду приступачни особама са инвалидитетом. буду приступачни особама са инвалидитетом. 

Скупштина у одређеним временским раздобљима треба да испитује успешност спровођења Скупштина у одређеним временским раздобљима треба да испитује успешност спровођења 
стратегије стратегије разматрајући сваки посебни циљ и мере предвиђене за остварење тог циља. разматрајући сваки посебни циљ и мере предвиђене за остварење тог циља. На На 
пример, може се разматрати колико је урађено на промоцији концепта приступачности и едукацији пример, може се разматрати колико је урађено на промоцији концепта приступачности и едукацији 
јавности о томе, да ли се прописи доследно примењују и у којој мери, каква је казнена политика за јавности о томе, да ли се прописи доследно примењују и у којој мери, каква је казнена политика за 
прекршиоце и сл. Скупштина треба да испитује и да ли су основани неки органи или институције које прекршиоце и сл. Скупштина треба да испитује и да ли су основани неки органи или институције које 
се баве питањем приступачности. Уколико нису, посланици треба да траже одговор зашто то није се баве питањем приступачности. Уколико нису, посланици треба да траже одговор зашто то није 
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учињено, а ако јесу, да оцене њихов рад. Потом се учињено, а ако јесу, да оцене њихов рад. Потом се релевантно министарство обавештава у форми релевантно министарство обавештава у форми 
извештаја и иницира се заједнички рад на новој стратегији или на измени постојеће, уколико за извештаја и иницира се заједнички рад на новој стратегији или на измени постојеће, уколико за 
тим постоји потреба.тим постоји потреба. Скупштина може коментарисати и извештаје које Влада подноси о постојећим  Скупштина може коментарисати и извештаје које Влада подноси о постојећим 
стратегијама, као што су извештаји о примени Стратегије за смањење сиромаштва у Србији. Нарочито стратегијама, као што су извештаји о примени Стратегије за смањење сиромаштва у Србији. Нарочито 
би било корисно коментарисати резултате које је Влада постигла до тог тренутка, као и краткорочне би било корисно коментарисати резултате које је Влада постигла до тог тренутка, као и краткорочне 
и средњорочне приоритете за наредни период. и средњорочне приоритете за наредни период. 

Коначно, Скупштина треба да прати и које су стратегије „истекле” и да инсистира на доношењу Коначно, Скупштина треба да прати и које су стратегије „истекле” и да инсистира на доношењу 
нових, као што је случај са Стратегијом развоја социјалне заштите која је завршена 2009. године. нових, као што је случај са Стратегијом развоја социјалне заштите која је завршена 2009. године. 
Скупштина треба да прати и да ли је донета стратегија у области која је регулисана новим законом Скупштина треба да прати и да ли је донета стратегија у области која је регулисана новим законом 
после одређеног разумног рока од усвајања закона, као што је случај са Стратегијом развоја система после одређеног разумног рока од усвајања закона, као што је случај са Стратегијом развоја система 
образовања, која још увек није усвојена, иако је 2009. године донет Закон о основама система образовања, која још увек није усвојена, иако је 2009. године донет Закон о основама система 
образовања и васпитања. Разумни рок зависи од свих околности случаја, али не би требало да буде образовања и васпитања. Разумни рок зависи од свих околности случаја, али не би требало да буде 
дужи од годину дана од дана доношења закона.дужи од годину дана од дана доношења закона.

Стратегија се заснива на следећим принципима: поштовање достојанства, Стратегија се заснива на следећим принципима: поштовање достојанства, 
индивидуалне аутономије и самосталности особа са инвалидитетом, забрана индивидуалне аутономије и самосталности особа са инвалидитетом, забрана 
дискриминације, пуно и ефективно учешће и укљученост особа са инвалидитетом, дискриминације, пуно и ефективно учешће и укљученост особа са инвалидитетом, 
поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске разноврсности поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске разноврсности 
и хуманости, једнаке могућности засноване на једнаким правима, приступачност, и хуманости, једнаке могућности засноване на једнаким правима, приступачност, 
једнакост полова, поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и једнакост полова, поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и 
поштовање права деце да развију сопствени идентитет.поштовање права деце да развију сопствени идентитет.



128128    OСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НАДЗОР НАД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА НАДЗОР НАД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА 
АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУАКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ

Планови акције се обично доносе за краћи временски период и представљају краткорочне циљеве Планови акције се обично доносе за краћи временски период и представљају краткорочне циљеве 
којима се којима се остварују средњорочни циљеви дефинисани релевантним стратегијама. Зато је код њих остварују средњорочни циљеви дефинисани релевантним стратегијама. Зато је код њих 
лакше испитивати степен успешности и то у релативно кратком временском периоду. Специфичан лакше испитивати степен успешности и то у релативно кратком временском периоду. Специфичан 
план акције, који је по садржини и постављеним циљевима више стратегија него план акције, план акције, који је по садржини и постављеним циљевима више стратегија него план акције, 
представља Национални план акције за децу из 2004. године, документ у којем се дефинише општа представља Национални план акције за децу из 2004. године, документ у којем се дефинише општа 
политика земље према деци за период до 2015. године и који дефинише краткорочну, средњорочну политика земље према деци за период до 2015. године и који дефинише краткорочну, средњорочну 
и дугорочну политику Владе према деци. и дугорочну политику Владе према деци. 

У овом документу идентификују се основни проблеми у остваривању, У овом документу идентификују се основни проблеми у остваривању, заштити и унапређивању заштити и унапређивању 
права детета у нашој земљи. Изграђен је на четири принципа која проистичу из Конвенције УН о права детета у нашој земљи. Изграђен је на четири принципа која проистичу из Конвенције УН о 
правима детета: правима детета: принципу недискриминације, принципу остварења најбољег интереса детета, принципу недискриминације, принципу остварења најбољег интереса детета, 
принципу права на живот, опстанак и развој и принципу партиципације децепринципу права на живот, опстанак и развој и принципу партиципације деце. . 

Следећи приоритети прописани су у НПА: Следећи приоритети прописани су у НПА: 

 смањење сиромаштва деце; смањење сиромаштва деце;

 квалитетно образовање за сву децу; квалитетно образовање за сву децу;

 боље здравље за сву децу;  боље здравље за сву децу; 

 унапређење положаја и права деце ометене у развоју; унапређење положаја и права деце ометене у развоју;

 заштита права деце без родитељског старања; заштита права деце без родитељског старања;

 заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља и заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља и

 јачање капацитета земље за решавање проблема деце. јачање капацитета земље за решавање проблема деце.
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Када се говори о унапређењу положаја и права деце са сметњама у развоју, у Националном Када се говори о унапређењу положаја и права деце са сметњама у развоју, у Националном 
плану акције се наглашава да је почетна ситуација таква да постоје бројни проблеми, нпр. низак плану акције се наглашава да је почетна ситуација таква да постоје бројни проблеми, нпр. низак 
степен сензибилности у односу на права детета ометеног у развоју, непостојање јасно дефинисане степен сензибилности у односу на права детета ометеног у развоју, непостојање јасно дефинисане 
стратегије државе у односу на побољшање положаја деце са инвалидитетом, одсуство механизма за стратегије државе у односу на побољшање положаја деце са инвалидитетом, одсуство механизма за 
систематско регистровање података о деци ометеној у развоју, сиромаштво породица у којима живе систематско регистровање података о деци ометеној у развоју, сиромаштво породица у којима живе 
деца ометена у развоју, нефункционисање великог броја развојних саветовалишта, искљученост деца ометена у развоју, нефункционисање великог броја развојних саветовалишта, искљученост 
ове деце из живота заједнице и система образовања, као и њихов мали обухват предшколским ове деце из живота заједнице и система образовања, као и њихов мали обухват предшколским 
образовањем. образовањем. 

Влада је чак предвидела и временски оквир за усклађивање домаћих прописа са међународним Влада је чак предвидела и временски оквир за усклађивање домаћих прописа са међународним 
стандардима у области заштите деце ометене у развоју — до 2007. године. Пошто је законски оквир стандардима у области заштите деце ометене у развоју — до 2007. године. Пошто је законски оквир 
и иначе у домену Скупштине, њен задатак био би да испита је ли Влада предузела предвиђене и иначе у домену Скупштине, њен задатак био би да испита је ли Влада предузела предвиђене 
активности, али и да сама иницира доношење одређених закона ради постизања њихове активности, али и да сама иницира доношење одређених закона ради постизања њихове 
усклађености са међународним стандардима, имајући у виду постављени временски рок. Свако усклађености са међународним стандардима, имајући у виду постављени временски рок. Свако 
кашњење у реализацији ових активности утиче и на кашњење у остварењу постављеног циља, а кашњење у реализацији ових активности утиче и на кашњење у остварењу постављеног циља, а 
тиме се одлаже пуно уживање права и слобода гарантованих међународним конвенцијама за децу тиме се одлаже пуно уживање права и слобода гарантованих међународним конвенцијама за децу 
ометену у развоју, чији је положај и овако тежак. Такође, имајући у виду да је овај документ већ дуже ометену у развоју, чији је положај и овако тежак. Такође, имајући у виду да је овај документ већ дуже 
време у поступку ревизије, Скупштина би свакако могла да подстиче Владу да овај поступак оконча и време у поступку ревизије, Скупштина би свакако могла да подстиче Владу да овај поступак оконча и 
усвоји ревидирани Национални план акције за децу, који би одговарао актуелним потребама. усвоји ревидирани Национални план акције за децу, који би одговарао актуелним потребама. 

Остварење основног стратешког циља Националног плана акције за децу Остварење основног стратешког циља Националног плана акције за децу 
условљено је постизањем неколико специфичних циљева, а то су: подизањеусловљено је постизањем неколико специфичних циљева, а то су: подизање 
свести у друштву о деци са сметњама у развоју, обезбеђивање свеобухватне и свести у друштву о деци са сметњама у развоју, обезбеђивање свеобухватне и 
квалитетне здравствене заштите и рехабилитације, обезбеђивање квалитетног квалитетне здравствене заштите и рехабилитације, обезбеђивање квалитетног 
образовања и дефинисање националне политике и законског оквира за заштиту образовања и дефинисање националне политике и законског оквира за заштиту 
права деце са сметњама у развоју. права деце са сметњама у развоју. 
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Најбоље је да се испитивање плана акције одвија у форми јавног слушања у Скупштини, уз Најбоље је да се испитивање плана акције одвија у форми јавног слушања у Скупштини, уз 
присуство посланика, представника Владе, експерата те представника међународних и невладиних присуство посланика, представника Владе, експерата те представника међународних и невладиних 
организација, који би разменили мишљења и искуства у области остваривања права детета и организација, који би разменили мишљења и искуства у области остваривања права детета и 
указали на специфичне циљеве које треба остварити, на активности којима се то може постићи и на указали на специфичне циљеве које треба остварити, на активности којима се то може постићи и на 
индикаторе којима се може мерити успешност предузетих активности. индикаторе којима се може мерити успешност предузетих активности. 

ИСПИТИВАЊЕ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА ИСПИТИВАЊЕ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА 

Основна функција Народне скупштине састоји се у контроли обезбеђивања и коришћења средстава Основна функција Народне скупштине састоји се у контроли обезбеђивања и коришћења средстава 
из јавних прихода. То подразумева разматрање и одобравање планова Владе које она подноси у из јавних прихода. То подразумева разматрање и одобравање планова Владе које она подноси у 
виду детаљног предлога годишњег буџета за обезбеђивање и коришћење јавних средстава, као и виду детаљног предлога годишњег буџета за обезбеђивање и коришћење јавних средстава, као и 
надзор над јавним расходима како би се обезбедило да се то чини у складу са условима које је надзор над јавним расходима како би се обезбедило да се то чини у складу са условима које је 
Скупштина одобрила.Скупштина одобрила.

Члан 171. новог Пословника предвиђа да се предлог буџета доставља са образложењем које Члан 171. новог Пословника предвиђа да се предлог буџета доставља са образложењем које 
садржи садржи уставни основ за доношење буџета, образложење предлога потребних средстава по уставни основ за доношење буџета, образложење предлога потребних средстава по 
корисницима буџетакорисницима буџета и и образложење структуре прихода републичког буџета образложење структуре прихода републичког буџета. Скупштина расправља . Скупштина расправља 
о предлогу буџета на општој седници, а о њему се претходно могу изјашњавати релевантни одбори, о предлогу буџета на општој седници, а о њему се претходно могу изјашњавати релевантни одбори, 
што омогућава Скупштини да у расправи која претходи усвајању буџета захтева буџетску прерасподелу што омогућава Скупштини да у расправи која претходи усвајању буџета захтева буџетску прерасподелу 
на различите друштвене групе (у овом случају издвајања за децу са инвалидитетом). на различите друштвене групе (у овом случају издвајања за децу са инвалидитетом). 

Праћење буџетских расхода односи се на испитивање да ли се јавна средства троше наменски и Праћење буџетских расхода односи се на испитивање да ли се јавна средства троше наменски и 
економично, да ли има неправилности у трошењу буџетских средстава и сл. У праћењу финансијских економично, да ли има неправилности у трошењу буџетских средстава и сл. У праћењу финансијских 
токова значајну улогу игра ревизор који обавља ревизију свих владиних рачуна, па сарадња са овом токова значајну улогу игра ревизор који обавља ревизију свих владиних рачуна, па сарадња са овом 
институцијом има велики значај. Члан 58. Закона о Народној скупштини РС предвиђа да Скупштина институцијом има велики значај. Члан 58. Закона о Народној скупштини РС предвиђа да Скупштина 
разматра извештаје које јој достављају државни органи, организације и тела у складу са законом. разматра извештаје које јој достављају државни органи, организације и тела у складу са законом. 
Такође, чл. 177. Пословника уређује да надлежни одбор разматра предлог завршног рачуна буџета и Такође, чл. 177. Пословника уређује да надлежни одбор разматра предлог завршног рачуна буџета и 
извештај Државне ревизорске институције о обављеној завршној ревизији републичког буџета.извештај Државне ревизорске институције о обављеној завршној ревизији републичког буџета.
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Велики број коментара релевантних комитета односи се на правилно буџетирање и издвајање Велики број коментара релевантних комитета односи се на правилно буџетирање и издвајање 
неопходних средстава за остваривање предвиђених циљева, као и на испуњавање преузетих неопходних средстава за остваривање предвиђених циљева, као и на испуњавање преузетих 
међународних обавеза везаних за децу са инвалидитетом, па Скупштина стога треба да преузме међународних обавеза везаних за децу са инвалидитетом, па Скупштина стога треба да преузме 
водећу улогу у надзору буџета. водећу улогу у надзору буџета. 

Пример добре праксеПример добре праксе

У Бразилу је 2000. године покренут СИГА пројекат који је иницијално створен за интерне потребе У Бразилу је 2000. године покренут СИГА пројекат који је иницијално створен за интерне потребе 
Саветодавне службе за буџет, надзор и контролу у оквиру бразилског Сената. Од 2004. године омогућен Саветодавне службе за буџет, надзор и контролу у оквиру бразилског Сената. Од 2004. године омогућен 
је јавни приступ информацијама које представљају важно средство за транспарентност јавне потрошње је јавни приступ информацијама које представљају важно средство за транспарентност јавне потрошње 
и могу се пратити од предлагања и усвајања буџета до коришћења наменских средстава. Портал пружа и могу се пратити од предлагања и усвајања буџета до коришћења наменских средстава. Портал пружа 
и додатне информације о буџету, као што су технички извештаји, важне новости, опис процеса усвајања и додатне информације о буџету, као што су технички извештаји, важне новости, опис процеса усвајања 
буџета, законодавни оквир везан за буџетска издвајања, детаљне информације о трансферима федералних буџета, законодавни оквир везан за буџетска издвајања, детаљне информације о трансферима федералних 
фондова локалним самоуправама (којих има 5500) и друга важна документа. СИГА БРАЗИЛ садржи и фондова локалним самоуправама (којих има 5500) и друга важна документа. СИГА БРАЗИЛ садржи и 
структурне информације које посланици, агенције и цивилни сектор користе за контролу буџета. Овај структурне информације које посланици, агенције и цивилни сектор користе за контролу буџета. Овај 
систем представља основно и суштинско средство за анализу и усвајање предложеног буџета у парламенту. систем представља основно и суштинско средство за анализу и усвајање предложеног буџета у парламенту. 
Он отвара могућност контроле буџета и идентификације евентуалних злоупотреба и показао се као Он отвара могућност контроле буџета и идентификације евентуалних злоупотреба и показао се као 
изузетно успешан систем јавне контроле. изузетно успешан систем јавне контроле. 

Главни задатак Скупштине је да обезбеди да одлуке о расподели ресурса буду у Главни задатак Скупштине је да обезбеди да одлуке о расподели ресурса буду у 
складу са стратешким приоритетима и потребама друштва те да прати спровођење складу са стратешким приоритетима и потребама друштва те да прати спровођење 
усвојеног буџета. Глобална финансијска криза значајно је утицала на сложеност усвојеног буџета. Глобална финансијска криза значајно је утицала на сложеност 
ових задатака, јер је јавна потрошња ограничених ресурса постала важнија него ових задатака, јер је јавна потрошња ограничених ресурса постала важнија него 
икад. У земљама попут наше, у којима су ресурси већ ограничени, Скупштина мора икад. У земљама попут наше, у којима су ресурси већ ограничени, Скупштина мора 
уложити додатни напор како би, кроз детаљну анализу и надзор буџета, обезбедила уложити додатни напор како би, кроз детаљну анализу и надзор буџета, обезбедила 
да се расподела јавних средстава обавља не само у складу са најважнијим да се расподела јавних средстава обавља не само у складу са најважнијим 
макроекономским потребама, већ и следећи друштвене приоритете који су од макроекономским потребама, већ и следећи друштвене приоритете који су од 
виталног значаја за смањење неједнакости и поспешивање социјалне кохезије.виталног значаја за смањење неједнакости и поспешивање социјалне кохезије.
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Скупштина Србије нема могућност и задатак праћења буџета по програмској основи, иако су Скупштина Србије нема могућност и задатак праћења буџета по програмској основи, иако су 
у последње две године учињени напори да се омогући праћење буџетских издвајања за посебне у последње две године учињени напори да се омогући праћење буџетских издвајања за посебне 
програме и групе становништва. Скупштина, у складу с тим, мора инсистирати на томе да се програме и групе становништва. Скупштина, у складу с тим, мора инсистирати на томе да се усвоји усвоји 
програмски буџетпрограмски буџет, јер садашњи буџет није оријентисан према резултатима и из њега се не види , јер садашњи буџет није оријентисан према резултатима и из њега се не види 
шта ће се датом потрошњом постићи, тј. шта је намена дате потрошње. Тек са успостављањем шта ће се датом потрошњом постићи, тј. шта је намена дате потрошње. Тек са успостављањем 
програмског буџета активност посланика у области контроле буџета била би потпуна. програмског буџета активност посланика у области контроле буџета била би потпуна. 

До усвајања програмског буџета, Одбор за права детета треба да захтева од сваког надлежног До усвајања програмског буџета, Одбор за права детета треба да захтева од сваког надлежног 
министарства да се доставе подаци о издвајањима за активности које су у фокусу надзора. На пример, Закон о министарства да се доставе подаци о издвајањима за активности које су у фокусу надзора. На пример, Закон о 
спречавању дискриминације особа са инвалидитетом забрањује дискриминацију по основу инвалидности спречавању дискриминације особа са инвалидитетом забрањује дискриминацију по основу инвалидности 
у јавном превозу. у јавном превозу. Та дискриминација обухвата одбијање да се превезе особа са Та дискриминација обухвата одбијање да се превезе особа са инвалидитетом, одбијање инвалидитетом, одбијање 
посаде превозног средства да таквој особи пружи физичку помоћ неопходну за превоз тим средством, посаде превозног средства да таквој особи пружи физичку помоћ неопходну за превоз тим средством, 
уколико се тиме не угрожава безбедност саобраћаја, као и одређивање неповољнијих услова превоза уколико се тиме не угрожава безбедност саобраћаја, као и одређивање неповољнијих услова превоза 
за особе са инвалидитетом (чл. 27). Превоз особа са инвалидитетом посебно адаптираним превозним за особе са инвалидитетом (чл. 27). Превоз особа са инвалидитетом посебно адаптираним превозним 
средствима и вожња по повлашћеним ценама не чине акте средствима и вожња по повлашћеним ценама не чине акте дискриминације (чл. 28). Радна група или дискриминације (чл. 28). Радна група или 
Одбор за права детета могу Одбор за права детета могу тражити од надлежног министарства извештај о издвајањима за тражити од надлежног министарства извештај о издвајањима за промену ове промену ове 
одредбе, односно о томе колика су издвајања предвиђена да би се осигурао приступачан превоз за децу одредбе, односно о томе колика су издвајања предвиђена да би се осигурао приступачан превоз за децу 
са инвалидитетом, што је предуслов да она несметано стижу до васпитно-образовних установа, установа са инвалидитетом, што је предуслов да она несметано стижу до васпитно-образовних установа, установа 
културе, спортских објеката, простора за рекреацију и игру те установа здравствене и социјалне заштите. културе, спортских објеката, простора за рекреацију и игру те установа здравствене и социјалне заштите. 

Пример добре праксеПример добре праксе

Влада Србије, и поред ограничених ресурса и финансијске кризе, није смањила издвајања из буџета Влада Србије, и поред ограничених ресурса и финансијске кризе, није смањила издвајања из буџета 
за социјални сектор, већ је издвојила и додатна средства за спровођење нових одредби о инклузији из за социјални сектор, већ је издвојила и додатна средства за спровођење нових одредби о инклузији из 
Закона о основама система образовања и васпитања, као и новина унетих у нови Закон о социјалној Закона о основама система образовања и васпитања, као и новина унетих у нови Закон о социјалној 
заштити. Радна група за права детета је једногласно подржала законске одредбе о циљаним финансијским заштити. Радна група за права детета је једногласно подржала законске одредбе о циљаним финансијским 
трансферима који су од виталног значаја за превазилажење регионалних диспаритета и обезбеђивање трансферима који су од виталног значаја за превазилажење регионалних диспаритета и обезбеђивање 
приступа квалитетним услугама за породице и децу у сиромашним заједницама. Током расправе о приступа квалитетним услугама за породице и децу у сиромашним заједницама. Током расправе о 
предлогу закона чланови Радне групе били су активни и захтевали су, у виду амандмана, додатна предлогу закона чланови Радне групе били су активни и захтевали су, у виду амандмана, додатна 
издвајања за породице са децом са тешким инвалидитетом. Овај предлог је усвојен и унет у текст закона. издвајања за породице са децом са тешким инвалидитетом. Овај предлог је усвојен и унет у текст закона. 
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ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА РАДИ ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА РАДИ 
УСПОСТАВЉАЊА СИСТЕМАТСКОГ НАДЗОРА ОСТВАРИВАЊА УСПОСТАВЉАЊА СИСТЕМАТСКОГ НАДЗОРА ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Да би заштита деце са инвалидитетом била системска и континуирана, неопходно је да се Да би заштита деце са инвалидитетом била системска и континуирана, неопходно је да се 
повежу и заједнички делују све институције које се баве заштитом и побошљањем положаја деце повежу и заједнички делују све институције које се баве заштитом и побошљањем положаја деце 
у Србији. У области заштите деце са инвалидитетом важно је успоставити сарадњу са независним у Србији. У области заштите деце са инвалидитетом важно је успоставити сарадњу са независним 
телима као што су Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, са министарствима телима као што су Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, са министарствима 
и референтним невладиним организацијама. и референтним невладиним организацијама. 

Сарадња се може одвијати на различите начине, од размене података и информација о резултатима Сарадња се може одвијати на различите начине, од размене података и информација о резултатима 
рада рада у оквиру њихових надлежности до заједничких активности. у оквиру њихових надлежности до заједничких активности. 

Заштитник грађанаЗаштитник грађана је независно тело које по притужби грађана или на сопствену иницијативу  је независно тело које по притужби грађана или на сопствену иницијативу 
проверава, у посебном поступку, да ли је дошло до пропуста у раду органа управе. Уколико утврди проверава, у посебном поступку, да ли је дошло до пропуста у раду органа управе. Уколико утврди 
пропуст, Заштитник грађана тражи од органа управе да пропуст исправи на препоручен начин и да га пропуст, Заштитник грађана тражи од органа управе да пропуст исправи на препоручен начин и да га 
обавести о мерама које је предузео. Заштитник грађана може и да посредује, даје савете и мишљења обавести о мерама које је предузео. Заштитник грађана може и да посредује, даје савете и мишљења 
и тако утиче на побољшање рада органа управе, али и да покреће иницијативе за амандмане на и тако утиче на побољшање рада органа управе, али и да покреће иницијативе за амандмане на 
предлог закона, предлаже измене или доношење закона (чл. 150. Пословника). Уколико Влада предлог закона, предлаже измене или доношење закона (чл. 150. Пословника). Уколико Влада 
није предлагач закона, председник Скупштине одмах по пријему доставља предлог посланицима, није предлагач закона, председник Скупштине одмах по пријему доставља предлог посланицима, 
надлежном одбору и Влади (чл. 152). Предлог закона се доставља и Заштитнику грађана ако уређује надлежном одбору и Влади (чл. 152). Предлог закона се доставља и Заштитнику грађана ако уређује 
материју из његове надлежности. материју из његове надлежности. 

Повереник за заштиту равноправностиПовереник за заштиту равноправности је независно тело формирано на основу Закона о забрани  је независно тело формирано на основу Закона о забрани 
дискриминације и стара се о његовој примени. Повереник покреће поступак по притужби лица која дискриминације и стара се о његовој примени. Повереник покреће поступак по притужби лица која 
сматрају да је у односу на њих неким актом, радњом или пропуштањем извршена дискриминација сматрају да је у односу на њих неким актом, радњом или пропуштањем извршена дискриминација 
по било ком основу, о чему он доноси мишљење и препоруку. Повереник може изрећи опомену по било ком основу, о чему он доноси мишљење и препоруку. Повереник може изрећи опомену 
и обавестити јавност да дискриминатор није поступио по препоруци и отклонио повреду права. и обавестити јавност да дискриминатор није поступио по препоруци и отклонио повреду права. 
Посебно је значајно овлашћење Повереника да поднесе прекршајну пријаву и да покрене судски Посебно је значајно овлашћење Повереника да поднесе прекршајну пријаву и да покрене судски 
поступак који је неопходан у интересу дискриминисаног лица. Успешност ове институције зависи поступак који је неопходан у интересу дискриминисаног лица. Успешност ове институције зависи 
и од спремности људи да не толеришу дискриминацију, да реагују и да подносе притужбе. Сви ови и од спремности људи да не толеришу дискриминацију, да реагују и да подносе притужбе. Сви ови 
механизми омогућавају Поверенику да се добро упозна са стањем на терену и да идентификује механизми омогућавају Поверенику да се добро упозна са стањем на терену и да идентификује 
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области у којима постоје препреке за остваривање једнакости. И поред тога што се ради о новој области у којима постоје препреке за остваривање једнакости. И поред тога што се ради о новој 
институцији, Повереник је до сада испитивао око 60 случајева, а значајан број се односио на децу. институцији, Повереник је до сада испитивао око 60 случајева, а значајан број се односио на децу. 

МинистарстваМинистарства такође треба да буду партнери Скупштине и њеног Одбора за права детета. Влада,  такође треба да буду партнери Скупштине и њеног Одбора за права детета. Влада, 
на основу чл. 123. Устава Републике Србије, утврђује и води политику, извршава законе и друге опште на основу чл. 123. Устава Републике Србије, утврђује и води политику, извршава законе и друге опште 
акте Народне скупштине, доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона, предлаже акте Народне скупштине, доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона, предлаже 
Скупштини законе и друге опште акте, усмерава и усклађује рад органа државне управе и врши Скупштини законе и друге опште акте, усмерава и усклађује рад органа државне управе и врши 
надзор над њиховим радом. Министарства обављају послове државне управе (чл. 136. Устава РС), надзор над њиховим радом. Министарства обављају послове државне управе (чл. 136. Устава РС), 
а њихов број и делокруг одређени су Законом о министарствима.а њихов број и делокруг одређени су Законом о министарствима.9494 Свих 17 министарстава имају  Свих 17 министарстава имају 
значаја за децу, а тиме и децу са инвалидитетом, јер се сва питања из њихове надлежности могу значаја за децу, а тиме и децу са инвалидитетом, јер се сва питања из њихове надлежности могу 
директно или индиректно односити на њих. Иако представници министарства могу бити позвани да директно или индиректно односити на њих. Иако представници министарства могу бити позвани да 
изложе основне поставке појединих закона, важно је да они уваже евентуалне сугестије и коментаре изложе основне поставке појединих закона, важно је да они уваже евентуалне сугестије и коментаре 
посланика, да сами затраже мишљење посланика пре него што закон уђе у скупштинску процедуру, посланика, да сами затраже мишљење посланика пре него што закон уђе у скупштинску процедуру, 
да обавештавају Одбор за права детета о изради закона и временском оквиру за завршетак текста да обавештавају Одбор за права детета о изради закона и временском оквиру за завршетак текста 
како би и Одбор имао прилику да се на време припреми за анализу текста. С друге стране, Одбор како би и Одбор имао прилику да се на време припреми за анализу текста. С друге стране, Одбор 
за права детета може и треба да тражи информације и истраживања од министарстава за своје за права детета може и треба да тражи информације и истраживања од министарстава за своје 
независне извештаје који ће определити његове даље активности.независне извештаје који ће определити његове даље активности.

Цивилно друштво Цивилно друштво доприноси изградњи демократског друштва и побољшању стања људских доприноси изградњи демократског друштва и побољшању стања људских 
права и владавине права. Организације цивилног друштва учествују у спровођењу различитих права и владавине права. Организације цивилног друштва учествују у спровођењу различитих 
правних, економских и друштвених реформи тако што предузимају бројне активности. Њихов правних, економских и друштвених реформи тако што предузимају бројне активности. Њихов 
задатак је и да подстичу државу да спроводи неопходне реформе и унапређује стање људских задатак је и да подстичу државу да спроводи неопходне реформе и унапређује стање људских 
права, а оне то чине, пре свега, писањем алтернативних извештаја који се подносе комитетима права, а оне то чине, пре свега, писањем алтернативних извештаја који се подносе комитетима 
Уједињених нација и који пружају праву слику стања у друштву. Одбор за права детета треба да Уједињених нација и који пружају праву слику стања у друштву. Одбор за права детета треба да 
оствари сталну сарадњу са референтним невладиним организацијама које се баве побољшањем оствари сталну сарадњу са референтним невладиним организацијама које се баве побољшањем 
положаја деце у Србији и да користи њихове ресурсе за испитивање степена примене појединих положаја деце у Србији и да користи њихове ресурсе за испитивање степена примене појединих 
закона у конкретним областима. Информације које нуде организације цивилног друштва представљају закона у конкретним областима. Информације које нуде организације цивилног друштва представљају 
драгоцен извор информација до којих Одбор не може сам да дође, јер оне захтевају време и тим драгоцен извор информација до којих Одбор не може сам да дође, јер оне захтевају време и тим 
стручних људи који могу да се посвете испитивању стања ствари поводом неког питања. стручних људи који могу да се посвете испитивању стања ствари поводом неког питања. 

9494 Службени гласник РССлужбени гласник РС, бр. 16/11, 2011., бр. 16/11, 2011.
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РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНИХ ДОМАЋИХРАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНИХ ДОМАЋИХ
И МЕЂУНАРОДНИХ ТЕЛА И МЕЂУНАРОДНИХ ТЕЛА 

Независна тела представљају камен темељац демократије и главни елеменат поделе Независна тела представљају камен темељац демократије и главни елеменат поделе 
овлашћења. Она осигуравају механизме провере и равнотеже власти и поштовање владавине овлашћења. Она осигуравају механизме провере и равнотеже власти и поштовање владавине 
права. Скупштина има задатак да обезбеди да независни органи испуњавају своје мандате права. Скупштина има задатак да обезбеди да независни органи испуњавају своје мандате 
предвиђене одговарајућим законима. Како би испунили своје функције, ови органи треба да буду предвиђене одговарајућим законима. Како би испунили своје функције, ови органи треба да буду 
независни, што значи да њихов рад не би требало да буде под политичким утицајима или под независни, што значи да њихов рад не би требало да буде под политичким утицајима или под 
контролом било ког извршног органа властиконтролом било ког извршног органа власти.

Међу независним институцијама које су значајне за побољшање положаја деце са инвалидитетом Међу независним институцијама које су значајне за побољшање положаја деце са инвалидитетом 
издвајају се две институције — издвајају се две институције — Заштитник грађанаЗаштитник грађана и  и Повереник за заштиту равноправностиПовереник за заштиту равноправности.

Оба тела имају обавезу да подносе годишњи извештај о раду Скупштини. Оба тела имају обавезу да подносе годишњи извештај о раду Скупштини. 

Према чл. 237. Пословника, председник Скупштине доставља извештај надлежном одбору, а Према чл. 237. Пословника, председник Скупштине доставља извештај надлежном одбору, а 
одбор разматра извештај у року од 30 дана од дана подношења. Након разматрања извештаја одбор разматра извештај у року од 30 дана од дана подношења. Након разматрања извештаја 
надлежни одбор подноси извештај Скупштини, с предлогом закључака, односно препорука и са надлежни одбор подноси извештај Скупштини, с предлогом закључака, односно препорука и са 
мерама за побољшање стања у тим областима. У раду на седници надлежног одбора учествује и мерама за побољшање стања у тим областима. У раду на седници надлежног одбора учествује и 
представник независног тела чији се извештај разматра. Скупштина разматра извештај независног представник независног тела чији се извештај разматра. Скупштина разматра извештај независног 
тела и надлежног одбора с предлогом закључака, односно препорука. тела и надлежног одбора с предлогом закључака, односно препорука. 

Актуелни пословник регулише питање процедуре гласања о извештају, односно обавезује Актуелни пословник регулише питање процедуре гласања о извештају, односно обавезује 
Скупштину да се о њему изјашњава, јер то утиче на јачање контролне функције Скупштине и на Скупштину да се о њему изјашњава, јер то утиче на јачање контролне функције Скупштине и на 
вршење надзора над радом извршних органа власти. вршење надзора над радом извршних органа власти. 

Годишњи извештаји садрже врло значајне податке о примени појединих закона и о стању Годишњи извештаји садрже врло значајне податке о примени појединих закона и о стању 
људских права у Србији, укључујући и остваривање људских права деце и особа са инвалидитетом. људских права у Србији, укључујући и остваривање људских права деце и особа са инвалидитетом. 
Зато је неопходно да Одбор за права детета редовно разматра извештаје ова два независна тела Зато је неопходно да Одбор за права детета редовно разматра извештаје ова два независна тела 
и да захтева од Владе корективне мере. Поред редовних годишњих извештаја, Одбор за права и да захтева од Владе корективне мере. Поред редовних годишњих извештаја, Одбор за права 
детета може да затражи и посебне извештаје и податке од ових тела како би могао да планира детета може да затражи и посебне извештаје и податке од ових тела како би могао да планира 
своје надзорне активности. своје надзорне активности. 
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На пример, у Извештају из 2010. године, Заштитник грађана је поздравио низ нових законских На пример, у Извештају из 2010. године, Заштитник грађана је поздравио низ нових законских 
решења којима се побољшава положај деце са инвалидитетом, али је приметио да у конкретним решења којима се побољшава положај деце са инвалидитетом, али је приметио да у конкретним 
случајевимаслучајевима9595 постоје бројни недостаци. То треба да буде смерница за Одбор у ком правцу треба  постоје бројни недостаци. То треба да буде смерница за Одбор у ком правцу треба 
да се мењају и допуњују постојећи законски прописи и по којим питањима Одбор треба да тражи да се мењају и допуњују постојећи законски прописи и по којим питањима Одбор треба да тражи 
одговоре од релевантних министарстава. Тако се као проблематична посебно истиче примена одговоре од релевантних министарстава. Тако се као проблематична посебно истиче примена 
начела инклузије из Закона о основама система образовања и васпитања. И Повереник за заштиту начела инклузије из Закона о основама система образовања и васпитања. И Повереник за заштиту 
равноправности у Извештају из 2010. године наводи да су деца са инвалидитетом изложена равноправности у Извештају из 2010. године наводи да су деца са инвалидитетом изложена 
разним видовима дискриминације, нарочито у области образовања, јер највећи број образовних разним видовима дискриминације, нарочито у области образовања, јер највећи број образовних 
институција није приступачан и физички прилагођен овој деци.институција није приступачан и физички прилагођен овој деци.9696 Дакле, управо питање инклузивног  Дакле, управо питање инклузивног 
образовања треба да буде у фокусу надзора Одбора за права детета, који би могао да спроведе и образовања треба да буде у фокусу надзора Одбора за права детета, који би могао да спроведе и 
сопствени надзор обиласком школа наведених у извештају. Зато је неопходно да Одбор за права сопствени надзор обиласком школа наведених у извештају. Зато је неопходно да Одбор за права 
детета редовно разматра извештаје ова два независна тела и да предузима активности из своје детета редовно разматра извештаје ова два независна тела и да предузима активности из своје 
надлежности у оним областима које су назначене као проблематичне. надлежности у оним областима које су назначене као проблематичне. 

Већ је било речи о томе да комитети Уједињених нација, поред осталог, разматрају и периодичне Већ је било речи о томе да комитети Уједињених нација, поред осталог, разматрају и периодичне 
извештаје које државе подносе у периоду од 4 до 5 година. После расправе и размене ставова са извештаје које државе подносе у периоду од 4 до 5 година. После расправе и размене ставова са 
представницима Владе, комитети доносе закључна разматрања у којима препоручују државама представницима Владе, комитети доносе закључна разматрања у којима препоручују државама 
мере које треба предузети у наредном периоду како би свака држава одговорила на преузете мере које треба предузети у наредном периоду како би свака држава одговорила на преузете 
међународне обавезе. Препоруке могу да се односне на евентуално доношење или измену међународне обавезе. Препоруке могу да се односне на евентуално доношење или измену 
одговарајућих закона, као и на неопходност ратификације одређених међународних конвенција. одговарајућих закона, као и на неопходност ратификације одређених међународних конвенција. 
Скупштина стога треба да разматра коментаре комитета упућене Републици Србији, иако таква Скупштина стога треба да разматра коментаре комитета упућене Републици Србији, иако таква 
обавеза није предвиђена Пословником. Одбор за права детета би требало да се детаљно упозна обавеза није предвиђена Пословником. Одбор за права детета би требало да се детаљно упозна 
са коментарима и препорукама који се односе на права детета и да на основу њих планира своје са коментарима и препорукама који се односе на права детета и да на основу њих планира своје 
активности. Уколико постоји потреба за изменом или доношењем неког закона, Одбор треба да активности. Уколико постоји потреба за изменом или доношењем неког закона, Одбор треба да 
покрене такву иницијативу или пак да организује одржавање јавне расправе која би допринела покрене такву иницијативу или пак да организује одржавање јавне расправе која би допринела 
размени мишљења и повећању нивоа јавне свести о одговарајућим проблемима и начинима размени мишљења и повећању нивоа јавне свести о одговарајућим проблемима и начинима 
њиховог решавања. њиховог решавања. 

9595 Редовни извештај Заштитника грађана за 2010. годину, стр. 21.  Редовни извештај Заштитника грађана за 2010. годину, стр. 21. 
9696 ИстоИсто, стр. 32., стр. 32.
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Пример добре праксеПример добре праксе

Британски парламент има у свом саставу Комитет за људска права, који се састоји од 12 чланова, а које Британски парламент има у свом саставу Комитет за људска права, који се састоји од 12 чланова, а које 
именују оба дома. Овај комитет испитује стање људских права у Великој Британији. Комитет се бави и именују оба дома. Овај комитет испитује стање људских права у Великој Британији. Комитет се бави и 
правима детета, а положај деце са инвалидитетом се стално налази у фокусу његовог рада. Први извештај правима детета, а положај деце са инвалидитетом се стално налази у фокусу његовог рада. Први извештај 
овог комитета, из 2003. године, односио се управо на успешност примене Конвенције о правима детета. овог комитета, из 2003. године, односио се управо на успешност примене Конвенције о правима детета. 
Комитет редовно прати закључна разматрања Комитета УН за права детета у делу у коме он препоручује Комитет редовно прати закључна разматрања Комитета УН за права детета у делу у коме он препоручује 
мере Влади које она треба да предузме како би испунила своје међународне обавезе и контролише да ли мере Влади које она треба да предузме како би испунила своје међународне обавезе и контролише да ли 
их Влада благовремено и на прави начин испуњава постављањем редовних питања у парламенту.их Влада благовремено и на прави начин испуњава постављањем редовних питања у парламенту.

Скупштина треба да има водећу улогу у праћењу спровођења обавеза које је Влада преузела Скупштина треба да има водећу улогу у праћењу спровођења обавеза које је Влада преузела 
прихватањем међународних конвенција и других докумената, што обухвата проверу да ли је Влада на прихватањем међународних конвенција и других докумената, што обухвата проверу да ли је Влада на 
време припремила извештај, да ли су организоване јавне расправе о главним сегментима извештаја, време припремила извештај, да ли су организоване јавне расправе о главним сегментима извештаја, 
да ли извештај садржи релевантне ставке из домена скупштинских надлежности, упознавање да ли извештај садржи релевантне ставке из домена скупштинских надлежности, упознавање 
јавности са закључним разматрањима комитета, као и постављање питања Влади или појединим јавности са закључним разматрањима комитета, као и постављање питања Влади или појединим 
министрима о најважнијим питањима из извештаја и закључних разматрања. министрима о најважнијим питањима из извештаја и закључних разматрања. 
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ПРЕПОРУКЕПРЕПОРУКЕ

 Процена приоритета на основу којих се припрема детаљан план активности, успостављаПроцена приоритета на основу којих се припрема детаљан план активности, успоставља 
методологија истраживања и дефинише временски оквир за вршење надзора.методологија истраживања и дефинише временски оквир за вршење надзора.

 Формирање мањих, оперативних група за вршење надзора над конкретним законима који се  Формирање мањих, оперативних група за вршење надзора над конкретним законима који се 
односе на децу са инвалидитетом.односе на децу са инвалидитетом.

 Коришћење механизама надзора предвиђених пословником, пре свих механизма постављањаКоришћење механизама надзора предвиђених пословником, пре свих механизма постављања 
посланичких питања из области које се односе на децу са инвалидитетом.посланичких питања из области које се односе на децу са инвалидитетом.

 Спровођење процене стања на терену за потребе вршења надзора над конкретним законом,  Спровођење процене стања на терену за потребе вршења надзора над конкретним законом, 
прикупљање података кроз сарадњу са релевантним институцијама, тј. независним телима, прикупљање података кроз сарадњу са релевантним институцијама, тј. независним телима, 
референтним међународним и невладиним организацијама.референтним међународним и невладиним организацијама.

 Разматрање редовних и посебних извештаја независних тела у делу који се односи на  Разматрање редовних и посебних извештаја независних тела у делу који се односи на 
остварење људских права деце и особа са инвалидитетом.остварење људских права деце и особа са инвалидитетом.

 Разматрање извештаја и коментара на извештаје који се односе на права детета, а нарочито  Разматрање извештаја и коментара на извештаје који се односе на права детета, а нарочито 
на децу са инвалидитетом, на основу чега се и разрађује план о законодавним и надзорним на децу са инвалидитетом, на основу чега се и разрађује план о законодавним и надзорним 
активностима у наредном периоду.активностима у наредном периоду.

 Надзор над релевантним стратегијама кроз испитивање испуњености циљева предвиђених  Надзор над релевантним стратегијама кроз испитивање испуњености циљева предвиђених 
одговарајућом стратегијом, давање предлога за повећање успешности стратегије или одговарајућом стратегијом, давање предлога за повећање успешности стратегије или 
иницирање измена стратегије тамо где се она показала као недовољно ефикасна.иницирање измена стратегије тамо где се она показала као недовољно ефикасна.

 Надзор над испуњавањем циљева предвиђених националним планом акције за децу кроз  Надзор над испуњавањем циљева предвиђених националним планом акције за децу кроз 
указивање на добре и лоше ефекте његове (не)примене у пракси у делу који се односи на децу указивање на добре и лоше ефекте његове (не)примене у пракси у делу који се односи на децу 
са инвалидитетом.са инвалидитетом.

 Подршка иницијативи заштитника грађана за доношење и измену закона која се тичу деце са  Подршка иницијативи заштитника грађана за доношење и измену закона која се тичу деце са 
инвалидитетом.инвалидитетом.

 Повезивање са повереником за заштиту равноправности у циљу размене информација, пре  Повезивање са повереником за заштиту равноправности у циљу размене информација, пре 
свега о законским решењима која треба изменити или допунити, али и о листи институција свега о законским решењима која треба изменити или допунити, али и о листи институција 
које треба посетити, а које су релевантне за децу са инвалидитетом.које треба посетити, а које су релевантне за децу са инвалидитетом.
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 Прикупљање података о издвајањима сваког надлежног министарства за примену одредби  Прикупљање података о издвајањима сваког надлежног министарства за примену одредби 
које се односе на децу са инвалидитетом и инсистирање на усвајању програмског буџета како које се односе на децу са инвалидитетом и инсистирање на усвајању програмског буџета како 
би се могла проценити неопходна и могућа издвајања за децу са инвалидитетом.би се могла проценити неопходна и могућа издвајања за децу са инвалидитетом.

 Праћење расподеле буџетских средстава како би она била у складу са приоритетима и Праћење расподеле буџетских средстава како би она била у складу са приоритетима и 
потребама деце са инвалидитетом и праћење спровођења усвојеног буџета.потребама деце са инвалидитетом и праћење спровођења усвојеног буџета.
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Поглавље III

АКТИВНА УЛОГА СКУПШТИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ
ПОЛОЖАЈА И ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ: ПРЕДСТАВНИЧКА ФУНКЦИЈА

Ос новна дужност сваког посланика јесте да представља ставове и интересовања својих бирача Ос новна дужност сваког посланика јесте да представља ставове и интересовања својих бирача 
и да свој посао обавља у њиховом интересу. Да би грађани могли да изразе те своје ставове, и да свој посао обавља у њиховом интересу. Да би грађани могли да изразе те своје ставове, 
интересовања и потребе кроз мандат Скупштине, мора постојати могућност интеракције саинтересовања и потребе кроз мандат Скупштине, мора постојати могућност интеракције са 
посланицима. Тај контакт се остварује одласком посланика на терен, али и доласком грађана у посланицима. Тај контакт се остварује одласком посланика на терен, али и доласком грађана у 
Скупштину, где се упознају с њеним радом, начином функционисања и постигнућима у одређеним Скупштину, где се упознају с њеним радом, начином функционисања и постигнућима у одређеним 
областима. Активно вршење представничке функције Скупштине подразумева и редовно позивање областима. Активно вршење представничке функције Скупштине подразумева и редовно позивање 
деце да дођу и разговарају са посланицима о темама које су значајне за њихов живот, организовање деце да дођу и разговарају са посланицима о темама које су значајне за њихов живот, организовање 
посета на терену да би се добио директан увид у ситуацију на лицу места, као и дијалог са децом, посета на терену да би се добио директан увид у ситуацију на лицу места, као и дијалог са децом, 
њиховим породицама, представницима цивилног друштва и локалних власти.њиховим породицама, представницима цивилног друштва и локалних власти.

У наредном делу биће речи о подизању нивоа свести о проблемима деце и младих са У наредном делу биће речи о подизању нивоа свести о проблемима деце и младих са 
инвалидитетом, иницирању јавних слушања и јавних расправа о темама значајним за децу са инвалидитетом, иницирању јавних слушања и јавних расправа о темама значајним за децу са 
инвалидитетом, посети институцијама у које су смештена деца са инвалидитетом и дијалогу са инвалидитетом, посети институцијама у које су смештена деца са инвалидитетом и дијалогу са 
децом, као и о оснивању дана отворених врата за децу. На крају текста биће сумиране препоруке децом, као и о оснивању дана отворених врата за децу. На крају текста биће сумиране препоруке 
Скупштини у циљу побољшања њених активности у делу који се тиче представничке функције.Скупштини у циљу побољшања њених активности у делу који се тиче представничке функције.

Део други
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ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ О ПРОБЛЕМИМА ДЕЦЕПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ О ПРОБЛЕМИМА ДЕЦЕ
И МЛАДИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМИ МЛАДИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Кao представници народа, посланици су креатори јавног мњења и имају могућност да Кao представници народа, посланици су креатори јавног мњења и имају могућност да 
промовишу права детета, посебно права искључене и маргинализоване деце, као што су деца промовишу права детета, посебно права искључене и маргинализоване деце, као што су деца 
са инвалидитетом. Посланици треба да искористе свој глас да јавно проговоре о питањима која са инвалидитетом. Посланици треба да искористе свој глас да јавно проговоре о питањима која 
се тичу најугроженије деце и да постану лидери у покретању акција којима се решавају њихови се тичу најугроженије деце и да постану лидери у покретању акција којима се решавају њихови 
проблеми и превазилазе препреке у потпуном социјалном укључивању ове деце у друштво. проблеми и превазилазе препреке у потпуном социјалном укључивању ове деце у друштво. 

Највеће препреке у реализацији права особа и деце са инвалидитетом представљају управо Највеће препреке у реализацији права особа и деце са инвалидитетом представљају управо 
низак ниво свести јавности о проблемима са којима се они суочавају и значајно присуство низак ниво свести јавности о проблемима са којима се они суочавају и значајно присуство 
дискриминаторских ставова и пракси. Посланици, стога, треба да промовишу идеје толеранције, дискриминаторских ставова и пракси. Посланици, стога, треба да промовишу идеје толеранције, 
недискриминације, пуног уживања људских права и слобода, које представљају темељ сваког недискриминације, пуног уживања људских права и слобода, које представљају темељ сваког 
демократског друштва.демократског друштва.

Деца и млади су моћни чиниоци када је питању заштита њихових права. Они најбоље Деца и млади су моћни чиниоци када је питању заштита њихових права. Они најбоље 
знају шта је заиста важно у њиховом животу, са каквим се проблемима суочавају и знају шта је заиста важно у њиховом животу, са каквим се проблемима суочавају и 
често могу да понуде најбоља решења. Зато је неопходно да их Скупштина укључи често могу да понуде најбоља решења. Зато је неопходно да их Скупштина укључи 
у свој рад и да чује њихово мишљење. Скупштина може дати велики допринос у свој рад и да чује њихово мишљење. Скупштина може дати велики допринос 
побољшању положаја деце и младих, а нарочито оних са инвалидитетом, кроз побољшању положаја деце и младих, а нарочито оних са инвалидитетом, кроз 
заједничко промовисање права која треба да им буду загарантована у заједници, заједничко промовисање права која треба да им буду загарантована у заједници, 
иницирање јавних расправа на тему права деце са инвалидитетом, кроз дијалог са иницирање јавних расправа на тему права деце са инвалидитетом, кроз дијалог са 
децом, посете институцијама, успостављање дана отворених врата за децу и сл. децом, посете институцијама, успостављање дана отворених врата за децу и сл. 
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Одбор за права детета треба да успостави блиску сарадњу са медијима преко којих може да Одбор за права детета треба да успостави блиску сарадњу са медијима преко којих може да 
обавештава јавност о ситуацији деце са инвалидитетом и о активностима које Скупштина предузима обавештава јавност о ситуацији деце са инвалидитетом и о активностима које Скупштина предузима 
за побољшање њиховог положаја. То ће допринети промени ставова, свести и знања људи и за побољшање њиховог положаја. То ће допринети промени ставова, свести и знања људи и 
отклањању предрасуда, стигме и дискриминације деце са инвалидитетом. отклањању предрасуда, стигме и дискриминације деце са инвалидитетом. 

Такође је значајно да се на Интернет страници Скупштине успостави посебна рубрика која ће се Такође је значајно да се на Интернет страници Скупштине успостави посебна рубрика која ће се 
бавити питањима права детета, укључујући и децу са инвалидитетом, а која би омогућила директан бавити питањима права детета, укључујући и децу са инвалидитетом, а која би омогућила директан 
контакт између особа са инвалидитетом и њихових удружења, с једне стране, и посланика који се контакт између особа са инвалидитетом и њихових удружења, с једне стране, и посланика који се 
баве побољшањем њиховог положаја и њиховом заштитом, с друге стране.баве побољшањем њиховог положаја и њиховом заштитом, с друге стране.

Пример добре праксеПример добре праксе

Народна скупштина Турске успоставила је Комитет за надгледање права детета који надзире примену Народна скупштина Турске успоставила је Комитет за надгледање права детета који надзире примену 
дечјих права. Комитет има задатак да испитује стање дечјих права на основу информација које добија од дечјих права. Комитет има задатак да испитује стање дечјих права на основу информација које добија од 
јавности, али и од деце лично. Деца се позивају на неке седнице Комитета како би изнела своје мишљење јавности, али и од деце лично. Деца се позивају на неке седнице Комитета како би изнела своје мишљење 
о неком проблему и препоручила мере које треба предузети да би се тај проблем решио. Међутим, о неком проблему и препоручила мере које треба предузети да би се тај проблем решио. Међутим, 
новина је да деца могу контактирати са члановима Комитета и путем Интернета, а на Интернет страници новина је да деца могу контактирати са члановима Комитета и путем Интернета, а на Интернет страници 
Комитета могу да постављају питања и сугеришу предузимање неких активности.Комитета могу да постављају питања и сугеришу предузимање неких активности.
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ИНИЦИРАЊЕ ЈАВНИХ СЛУШАЊА И ЈАВНИХ РАСПРАВАИНИЦИРАЊЕ ЈАВНИХ СЛУШАЊА И ЈАВНИХ РАСПРАВА
О ТЕМАМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМО ТЕМАМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Јавно слушање је већ неколико година актуелна форма јавне расправе у Скупштини Србије. Јавно слушање је већ неколико година актуелна форма јавне расправе у Скупштини Србије. 
На тај начин јавност даје допринос обликовању закона или указује на проблеме у реализацији На тај начин јавност даје допринос обликовању закона или указује на проблеме у реализацији 
постојећих закона. У питању је механизам прикупљања информација, стручних мишљења и постојећих закона. У питању је механизам прикупљања информација, стручних мишљења и 
искустава из праксе који омогућава Скупштини, пре свега њеним одборима, да лакше, потпуније и искустава из праксе који омогућава Скупштини, пре свега њеним одборима, да лакше, потпуније и 
адекватније припреме законске предлоге, контролишу рад Владе и прате примену одговарајућих адекватније припреме законске предлоге, контролишу рад Владе и прате примену одговарајућих 
закона. Тако јавна слушања постају место за шире учешће јавности у расправама које имају велики закона. Тако јавна слушања постају место за шире учешће јавности у расправама које имају велики 
друштвени значај, а рад Скупштине се приближава грађанима. У јавним слушањима и јавним друштвени значај, а рад Скупштине се приближава грађанима. У јавним слушањима и јавним 
расправама о положају деце са инвалидитетом неопходно је обезбедити и њихово учешће. расправама о положају деце са инвалидитетом неопходно је обезбедити и њихово учешће. 

Конвенција УН о правима детета инсистира на остварењу принципа најбољег интереса детета, Конвенција УН о правима детета инсистира на остварењу принципа најбољег интереса детета, 
а тај интерес не може се остварити уколико се деца не питају за мишљење и уколико немају а тај интерес не може се остварити уколико се деца не питају за мишљење и уколико немају 
прилике да изнесу своје ставове. Такође, њихово учешће на оваквим скуповима оставља много прилике да изнесу своје ставове. Такође, њихово учешће на оваквим скуповима оставља много 
јачи утисак на учеснике од излагања особа које саме немају непосредно искуство. Исповести деце јачи утисак на учеснике од излагања особа које саме немају непосредно искуство. Исповести деце 
дају и додатну мотивацију релевантним факторима да брже и делотворније раде на уклањању дају и додатну мотивацију релевантним факторима да брже и делотворније раде на уклањању 
препрека кроз доношење одговарајућих закона, измену и допуну постојећих закона или препрека кроз доношење одговарајућих закона, измену и допуну постојећих закона или 
доношење подзаконских нормативних аката. С друге стране, деца добијају додатни подстицај, јер доношење подзаконских нормативних аката. С друге стране, деца добијају додатни подстицај, јер 
имају прилику да изнесу своја искуства, мишљења и своје предлоге и могу видети да се њихови имају прилику да изнесу своја искуства, мишљења и своје предлоге и могу видети да се њихови 
ставови уважавају. ставови уважавају. 

Јавно слушање је у Србији формализовано увођењем у Закон о Народној скупштини Републике Јавно слушање је у Србији формализовано увођењем у Закон о Народној скупштини Републике 
Србије и у актуелни Пословник. Тако чл. 27. Закона о Народној скупштини предвиђа да одбори могу Србије и у актуелни Пословник. Тако чл. 27. Закона о Народној скупштини предвиђа да одбори могу 
организовати јавно слушање. организовати јавно слушање. 

Члан 83. предвиђа да се јавна слушања могу организовати ради:Члан 83. предвиђа да се јавна слушања могу организовати ради:

 прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској  прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској 
процедури;процедури;

 разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта; разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта;
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 разјашњења питања значајног за припрему предлога акта или другог питања које је у разјашњења питања значајног за припрему предлога акта или другог питања које је у 
надлежности одбора инадлежности одбора и

 спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Скупштине. спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Скупштине.

Предлог за организовање јавног слушања може дати сваки члан одбора (чл. 84. Пословника), Предлог за организовање јавног слушања може дати сваки члан одбора (чл. 84. Пословника), 
па је активна улога посланика веома значајна како би се организовала јавна слушања на теме које па је активна улога посланика веома значајна како би се организовала јавна слушања на теме које 
заслужују посебну расправу и размену мишљења. Сваки предлог садржи тему јавног слушања и заслужују посебну расправу и размену мишљења. Сваки предлог садржи тему јавног слушања и 
списак лица која би била позвана, а одлуку о организовању јавног слушања доноси одбор. О овој списак лица која би била позвана, а одлуку о организовању јавног слушања доноси одбор. О овој 
одлуци председник одбора обавештава председника Скупштине и упућује позив члановима одбора, одлуци председник одбора обавештава председника Скупштине и упућује позив члановима одбора, 
народним посланицима и другим лицима чије је присуство релевантно за тему јавног слушања. народним посланицима и другим лицима чије је присуство релевантно за тему јавног слушања. 

Након јавног слушања, председник одбора доставља информацију о јавном слушању председнику Након јавног слушања, председник одбора доставља информацију о јавном слушању председнику 
Скупштине, члановима одбора и учесницима јавног слушања. Чланови одбора и учесници јавног Скупштине, члановима одбора и учесницима јавног слушања. Чланови одбора и учесници јавног 
слушања могу да поднесу писане примедбе на информацију о јавном слушању председнику одбора. слушања могу да поднесу писане примедбе на информацију о јавном слушању председнику одбора. 
Важно је да се изнети предлози и коментари донесу у форми закључка и да помогну у изради Важно је да се изнети предлози и коментари донесу у форми закључка и да помогну у изради 
амандмана, побољшању законског текста и сл. Неопходно је направити и резиме препорука које се амандмана, побољшању законског текста и сл. Неопходно је направити и резиме препорука које се 
односе на примену и унапређење одређених законских решења и упутити их надлежном ресорном односе на примену и унапређење одређених законских решења и упутити их надлежном ресорном 
министарству или Влади. министарству или Влади. 

Јавна слушања представљају прави форум за размену мишљења између посланика, чланова Јавна слушања представљају прави форум за размену мишљења између посланика, чланова 
Владе, експерата, представника међународних организација и невладиног сектора. Јавна слушања Владе, експерата, представника међународних организација и невладиног сектора. Јавна слушања 
омогућавају организацијама које се баве заштитом права детета да постављају специфична омогућавају организацијама које се баве заштитом права детета да постављају специфична 
питања и да пренесу ставове цивилног друштва. Да би сви заинтересовани субјекти могли да питања и да пренесу ставове цивилног друштва. Да би сви заинтересовани субјекти могли да 
учествују у јавним слушањима, неопходно је да постоји регистар невладиних организација и учествују у јавним слушањима, неопходно је да постоји регистар невладиних организација и 
регистар стручњака који се баве заштитом деце са инвалидитетом, као и да се пруже ваљана регистар стручњака који се баве заштитом деце са инвалидитетом, као и да се пруже ваљана 
обавештења о планираним предлозима закона и о јавним расправама. Међутим, није довољно да обавештења о планираним предлозима закона и о јавним расправама. Међутим, није довољно да 
се организовањем јавног слушања одређена питања само нађу у жижи интересовања јавности и се организовањем јавног слушања одређена питања само нађу у жижи интересовања јавности и 
да се изнесу поједини ставови. Много је важније да надлежна скупштинска тела касније реализују да се изнесу поједини ставови. Много је важније да надлежна скупштинска тела касније реализују 
иницијативе изнете током јавних слушања. Ипак, први корак свакако јесте већа активност иницијативе изнете током јавних слушања. Ипак, први корак свакако јесте већа активност 
посланика и њихово инсистирање на организовању јавних слушања о актуелним темама које се посланика и њихово инсистирање на организовању јавних слушања о актуелним темама које се 
тичу побољшања положаја деце са инвалидитетом како би се дошло до иницијатива, а затим и до тичу побољшања положаја деце са инвалидитетом како би се дошло до иницијатива, а затим и до 
њихове реализације. њихове реализације. 
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Пример добре праксеПример добре праксе

У склопу обележавања Међународног дана борбе против сиромаштва, 17. октобра 2006. године У склопу обележавања Међународног дана борбе против сиромаштва, 17. октобра 2006. године 
у Дому Народне скупштине одржан је округли сто на тему „Борба против сиромаштва — корак ка у Дому Народне скупштине одржан је округли сто на тему „Борба против сиромаштва — корак ка 
просперитету”. Овај округли сто био је посвећен разговору о мерама за смањивање стопе сиромаштва просперитету”. Овај округли сто био је посвећен разговору о мерама за смањивање стопе сиромаштва 
међу особама са инвалидитетом и представљању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, чије међу особама са инвалидитетом и представљању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, чије 
се усвајање очекивало у Генералној скупштини УН у децембру 2006. године, што се касније и догодило.се усвајање очекивало у Генералној скупштини УН у децембру 2006. године, што се касније и догодило.

У Народној скупштини одржано је и јавно слушање о предлогу Закона о професионалној рехабилитацији У Народној скупштини одржано је и јавно слушање о предлогу Закона о професионалној рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидитетом. Том приликом, поред представљања предлога закона, своје и запошљавању особа са инвалидитетом. Том приликом, поред представљања предлога закона, своје 
коментаре о предлогу закона имали су прилике да изнесу и представници Националне организације коментаре о предлогу закона имали су прилике да изнесу и представници Националне организације 
особа са инвалидитетом Србије (НООИС) и Уније послодаваца Србије. Закон је усвојен у мају 2009. особа са инвалидитетом Србије (НООИС) и Уније послодаваца Србије. Закон је усвојен у мају 2009. 
године.године.

У склопу обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом (3. децембар), Одбор за У склопу обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом (3. децембар), Одбор за 
рад, борачка и социјална питања Народне скупштине Републике Србије је 2. децембра 2010. године рад, борачка и социјална питања Народне скупштине Републике Србије је 2. децембра 2010. године 
организовао јавно слушање на тему спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом коју организовао јавно слушање на тему спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом коју 
је Скупштина ратификовала 29. маја 2009. године. Представници министарстава рада и социјалне је Скупштина ратификовала 29. маја 2009. године. Представници министарстава рада и социјалне 
политике, економије и регионалног развоја, просвете и заштите животне средине и планирања политике, економије и регионалног развоја, просвете и заштите животне средине и планирања 
говорили су о мерама које су та министарства предузимала на спровођењу Конвенције. У јавном говорили су о мерама које су та министарства предузимала на спровођењу Конвенције. У јавном 
слушању учествовали су и представници Делегације ЕУ у Србији, канцеларије Заштитника грађана слушању учествовали су и представници Делегације ЕУ у Србији, канцеларије Заштитника грађана 
Републике Србије, Повереника за заштиту равноправности Републике Србије, народни посланици Републике Србије, Повереника за заштиту равноправности Републике Србије, народни посланици 
и посланице, представници организација особа са инвалидитетом и други актери цивилног сектора. и посланице, представници организација особа са инвалидитетом и други актери цивилног сектора. 
Особе са инвалидитетом посебно су инсистирале на томе да се нови Закон о социјалној заштити што пре Особе са инвалидитетом посебно су инсистирале на томе да се нови Закон о социјалној заштити што пре 
усвоји. Влада Србије усвојила је предлог закона 23. децембра, три недеље после овог јавног слушања у усвоји. Влада Србије усвојила је предлог закона 23. децембра, три недеље после овог јавног слушања у 
Скупштини, а Скупштина је изгласала закон 31. марта 2011. године.Скупштини, а Скупштина је изгласала закон 31. марта 2011. године.
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ПОСЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ДЕЦАПОСЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ДЕЦА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДИЈАЛОГ СА ДЕЦОМСА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДИЈАЛОГ СА ДЕЦОМ

Један од начина да посланици сазнају у каквим условима живе деца са инвалидитетом и са каквим Један од начина да посланици сазнају у каквим условима живе деца са инвалидитетом и са каквим 
се проблемима суочавају јесу и посете тој деци, било да живе у резиденцијалним институцијама, се проблемима суочавају јесу и посете тој деци, било да живе у резиденцијалним институцијама, 
у хранитељским или у биолошким породицама. Посланици би тако имали прилику да разговарају у хранитељским или у биолошким породицама. Посланици би тако имали прилику да разговарају 
са децом у њиховом „природном окружењу”, али и са њиховим родитељима и старатељима, и да са децом у њиховом „природном окружењу”, али и са њиховим родитељима и старатељима, и да 
добију непосредан увид у ситуацију. добију непосредан увид у ситуацију. 

Деца се најприродније понашају у окружењу у којем одрастају, па би овакве посете допринеле Деца се најприродније понашају у окружењу у којем одрастају, па би овакве посете допринеле 
стварању праве слике о условима у којима она расту и развијају се. На овај начин остварио би се стварању праве слике о условима у којима она расту и развијају се. На овај начин остварио би се 
објективан увид у стање у социјалним установама и сумирали би се резултати и недостаци уочени објективан увид у стање у социјалним установама и сумирали би се резултати и недостаци уочени 
у раду ових установа. Тако би посланици могли да дају одговарајуће препоруке појединачним у раду ових установа. Тако би посланици могли да дају одговарајуће препоруке појединачним 
установама и укажу им на системске проблеме и неправилности. Такође, посланици би имали установама и укажу им на системске проблеме и неправилности. Такође, посланици би имали 
прилику да иницирају измену оних законских решења која нису у складу са међународним и прилику да иницирају измену оних законских решења која нису у складу са међународним и 
домаћим стандардима у овој области. Коначно, посланици би имали могућност и да најширој домаћим стандардима у овој области. Коначно, посланици би имали могућност и да најширој 
јавности, а нарочито релевантним факторима у друштву, упуте јасан апел о неопходности промене јавности, а нарочито релевантним факторима у друштву, упуте јасан апел о неопходности промене 
става према деци са инвалидитетом ради сензибилисања за њихове проблеме, подизања нивоа става према деци са инвалидитетом ради сензибилисања за њихове проблеме, подизања нивоа 
солидарности и прихватања као равноправних чланова друштва, јер се тај осећај мора гајити од солидарности и прихватања као равноправних чланова друштва, јер се тај осећај мора гајити од 
најмањег узраста. најмањег узраста. 

Будући да друштво у великој мери дискриминише и стигматизује особе са менталним сметњама, Будући да друштво у великој мери дискриминише и стигматизује особе са менталним сметњама, 
то доводи то доводи до лоше комуникације и минималног контакта са спољним окружењем. Ову децу веома до лоше комуникације и минималног контакта са спољним окружењем. Ову децу веома 
ретко посећују и чланови породице и центри за социјални рад. Разлоге за овако лош контакт са ретко посећују и чланови породице и центри за социјални рад. Разлоге за овако лош контакт са 
спољним светом треба тражити и у чињеници да је држава установила гломазне институције које су спољним светом треба тражити и у чињеници да је држава установила гломазне институције које су 
најчешће удаљене од већих градских центара, што практично изолује њихове кориснике и доводи до најчешће удаљене од већих градских центара, што практично изолује њихове кориснике и доводи до 
тога да је рођацима веома тешко, и материјално и временски, да са њима остану у континуираном тога да је рођацима веома тешко, и материјално и временски, да са њима остану у континуираном 
контакту. Такође, држава није препознала потребу за програмима који би породицама особа са контакту. Такође, држава није препознала потребу за програмима који би породицама особа са 
интелектуалним инвалидитетом пружили подршку за успостављање и очување квалитетног односа. интелектуалним инвалидитетом пружили подршку за успостављање и очување квалитетног односа. 
Стога би посете посланика представљале почетни корак у решавању ових проблема и остваривању Стога би посете посланика представљале почетни корак у решавању ових проблема и остваривању 
бољег контакта са државним институцијама, а тиме и другим факторима у друштву.бољег контакта са државним институцијама, а тиме и другим факторима у друштву.



ПРИРУЧНИК ЗА ПОСЛАНИКЕ  147147  

Наравно, посланици би требало да посећују и децу са инвалидитетом која се налазе у биолошким Наравно, посланици би требало да посећују и децу са инвалидитетом која се налазе у биолошким 
породицама, као и децу која се налазе у хранитељским породицама. Тако би они добили прилику да породицама, као и децу која се налазе у хранитељским породицама. Тако би они добили прилику да 
упореде живот деце у институцијама и живот деце у биолошким породицама и да дођу до сазнања упореде живот деце у институцијама и живот деце у биолошким породицама и да дођу до сазнања 
колико деца боље напредују када су у свом природном окружењу. колико деца боље напредују када су у свом природном окружењу. 

Србија је започела реформу система социјалне заштите и она је резултирала доношењем новог Србија је започела реформу система социјалне заштите и она је резултирала доношењем новог 
закона о социјалној заштити који уводи низ новина, али тај процес није ни брз ни лак. Прелазак закона о социјалној заштити који уводи низ новина, али тај процес није ни брз ни лак. Прелазак 
на ванинституционални модел заштите захтева озбиљне припреме и реорганизацију комплетног на ванинституционални модел заштите захтева озбиљне припреме и реорганизацију комплетног 
друштва и зато се не може спроводити без високог степена јединства и сарадње свих институција друштва и зато се не може спроводити без високог степена јединства и сарадње свих институција 
система, укључујући и Скупштину.система, укључујући и Скупштину.

УСПОСТАВЉАЊЕ ДАНА ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА ДЕЦУ УСПОСТАВЉАЊЕ ДАНА ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА ДЕЦУ 

Већина парламената у свету установила је редовне недељне или месечне посете деце која Већина парламената у свету установила је редовне недељне или месечне посете деце која 
присуствују пленарним седницама и седницама одбора, постављају питања министрима и присуствују пленарним седницама и седницама одбора, постављају питања министрима и 
разговарају са посланицима. На овај начин деца се упознају са начином функционисања парламента, разговарају са посланицима. На овај начин деца се упознају са начином функционисања парламента, 
процедурама за доношење закона и начинима укључивања јавности у законодавни поступак. Такође, процедурама за доношење закона и начинима укључивања јавности у законодавни поступак. Такође, 
деца добијају могућност да се више заинтересују за политику и да сама допринесу демократском деца добијају могућност да се више заинтересују за политику и да сама допринесу демократском 
развоју друштва у коме живе.развоју друштва у коме живе.

Стога је важно да деца током посете не обиђу само зграду Скупштине и сазнају нешто о њеној Стога је важно да деца током посете не обиђу само зграду Скупштине и сазнају нешто о њеној 
историјској и културној вредности, већ и да добију могућност за разговор са члановима Радне групе, историјској и културној вредности, већ и да добију могућност за разговор са члановима Радне групе, 
односно Одбора за права детета. Ови сусрети доприносе и упознавању посланика са проблемима односно Одбора за права детета. Ови сусрети доприносе и упознавању посланика са проблемима 
и успесима деце, а нарочито деце са инвалидитетом, што им омогућава да ефикасније делују. Дан и успесима деце, а нарочито деце са инвалидитетом, што им омогућава да ефикасније делују. Дан 
отворених врата требало би организовати бар једном годишње, на Међународни дан особа са отворених врата требало би организовати бар једном годишње, на Међународни дан особа са 
инвалидитетом (3. децембар). инвалидитетом (3. децембар). 
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ПРЕПОРУКЕПРЕПОРУКЕ

 Успостављање дана отворених врата за децу како би се она информисала о раду скупштине  Успостављање дана отворених врата за децу како би се она информисала о раду скупштине 
и заинтересовала за политику, али и како би посланици имали прилике да се упознају са и заинтересовала за политику, али и како би посланици имали прилике да се упознају са 
проблемима и препрекама у реализацији дечјих права.проблемима и препрекама у реализацији дечјих права.

 Обележавање светског дана особа са инвалидитетом (3. децембар) на пригодан начин кроз  Обележавање светског дана особа са инвалидитетом (3. децембар) на пригодан начин кроз 
организовање разних активности и наградних темата којима се промовише једнакост деце са организовање разних активности и наградних темата којима се промовише једнакост деце са 
инвалидитетом.инвалидитетом.

 Активно учешће у подизању нивоа свести у друштву о проблемима са којима се суочавају деца  Активно учешће у подизању нивоа свести у друштву о проблемима са којима се суочавају деца 
са инвалидитетом на свим местима и у свакој прилици.са инвалидитетом на свим местима и у свакој прилици.

 Организовање посета деци са инвалидитетом која живе у институцијама, али и у биолошким  Организовање посета деци са инвалидитетом која живе у институцијама, али и у биолошким 
и хранитељским породицама, активно залагање за процес деинституционализације, подршка и хранитељским породицама, активно залагање за процес деинституционализације, подршка 
родитељима и хранитељима деце са инвалидитетом.родитељима и хранитељима деце са инвалидитетом.

 Обезбеђивање услова за партиципацију деце и младих са инвалидитетом у јавним расправама  Обезбеђивање услова за партиципацију деце и младих са инвалидитетом у јавним расправама 
и слушањима, као и чланова њихових породица и удружења која се активно баве унапређењем и слушањима, као и чланова њихових породица и удружења која се активно баве унапређењем 
њиховог положаја.њиховог положаја.

 Остваривање интерактивног дијалога између чланова Одбора за права детета и деце, као и  Остваривање интерактивног дијалога између чланова Одбора за права детета и деце, као и 
упознавање јавности са свим активностима овог тела на посебној веб страници.упознавање јавности са свим активностима овог тела на посебној веб страници.

 Иницирање јавних слушања и других расправа значајних за децу са инвалидитетом уз учешће  Иницирање јавних слушања и других расправа значајних за децу са инвалидитетом уз учешће 
деце, чланова њихових породица и удружења која се баве побољшањем њиховог положаја деце, чланова њихових породица и удружења која се баве побољшањем њиховог положаја 

 Коришћење јавних наступа у медијима не за личну промоцију, већ за афирмацију права деце  Коришћење јавних наступа у медијима не за личну промоцију, већ за афирмацију права деце 
са инвалидитетом.са инвалидитетом.
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ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК

Први приручник скупштинске Радне групе за права детета посвећен је посебно маргинализованој Први приручник скупштинске Радне групе за права детета посвећен је посебно маргинализованој 
групи — деци са инвалидитетом. Она су најчешће потпуно невидљива за остатак друштва и групи — деци са инвалидитетом. Она су најчешће потпуно невидљива за остатак друштва и 
изложена разним облицима дискриминације. Немогућност да добију одговарајуће образовање, изложена разним облицима дискриминације. Немогућност да добију одговарајуће образовање, 
неприступачност већине објеката, проблеми са превозом, живот ван биолошке породице и низ других неприступачност већине објеката, проблеми са превозом, живот ван биолошке породице и низ других 
препрека утичу на тежак положај ове групе деце, који се мора систематски и континуирано решавати. препрека утичу на тежак положај ове групе деце, који се мора систематски и континуирано решавати. 
Побољшање положаја деце са инвалидитетом захтева сарадњу свих релевантних институција, а Побољшање положаја деце са инвалидитетом захтева сарадњу свих релевантних институција, а 
нарочито Скупштине која доноси законе и друге прописе и надзире њихову примену. Да би се нарочито Скупштине која доноси законе и друге прописе и надзире њихову примену. Да би се 
постигао овај циљ, сви посланици морају поседовати знање које је засновано на подацима о положају постигао овај циљ, сви посланици морају поседовати знање које је засновано на подацима о положају 
деце са инвалидитетом и морају се упознати са обавезама државе и мерама које се предузимају или деце са инвалидитетом и морају се упознати са обавезама државе и мерама које се предузимају или 
тек треба да се предузимају. То релевантно знање стиче се континуираном едукацијом посланика тек треба да се предузимају. То релевантно знање стиче се континуираном едукацијом посланика 
на семинарима и конференцијама, чиме се подиже и свест свих народних посланика о питањима на семинарима и конференцијама, чиме се подиже и свест свих народних посланика о питањима 
искључене и маргинализоване деце, а посебно деце са инвалидитетом.искључене и маргинализоване деце, а посебно деце са инвалидитетом.

Скупштина има примарну улогу у обезбеђивању доношења квалитетних закона, првенствено Скупштина има примарну улогу у обезбеђивању доношења квалитетних закона, првенствено 
кроз вршење своје законодавне функције. Од демократских промена у Србији усвојено је преко 700 кроз вршење своје законодавне функције. Од демократских промена у Србији усвојено је преко 700 
закона, укључујући и измене и допуне тих закона, те преко 500 закона о ратификацији међународних закона, укључујући и измене и допуне тих закона, те преко 500 закона о ратификацији међународних 
споразума и уговора. Током 2009. године донета су 264 закона, а током 2010. године 262 закона, и то споразума и уговора. Током 2009. године донета су 264 закона, а током 2010. године 262 закона, и то 
из најразличитијих области. На динамику, број и квалитет донетих закона утицало је много фактора, из најразличитијих области. На динамику, број и квалитет донетих закона утицало је много фактора, 
а оваква динамика доношења прописа поставља тежак задатак пред посланике, који сваки закон а оваква динамика доношења прописа поставља тежак задатак пред посланике, који сваки закон 
морају испратити са довољно знања и квалификација. Да би то постигли, посланици морају имати морају испратити са довољно знања и квалификација. Да би то постигли, посланици морају имати 
при руци материјале који им омогућавају да брзо и квалитетно дођу до података на основу којих при руци материјале који им омогућавају да брзо и квалитетно дођу до података на основу којих 
могу с лакоћом и сигурношћу испратити најважније законе. То је управо и задатак овог приручника. могу с лакоћом и сигурношћу испратити најважније законе. То је управо и задатак овог приручника. 
На овај начин, постиже се професионализација посланика, која подразумева њихово стратешко На овај начин, постиже се професионализација посланика, која подразумева њихово стратешко 
опредељивање за бављење одговарајућом темом, у овом случају положајем и правима деце са опредељивање за бављење одговарајућом темом, у овом случају положајем и правима деце са 
инвалидитетом. Уколико је њихов број већи и уколико долазе из различитих професија, то ће бити инвалидитетом. Уколико је њихов број већи и уколико долазе из различитих професија, то ће бити 
гарантија да ће све потенцијалне области бити заокружене стручним мишљењем и разумевањем гарантија да ће све потенцијалне области бити заокружене стручним мишљењем и разумевањем 
проблема са којима се ова деца суочавају. проблема са којима се ова деца суочавају. 

Од кључног је значаја постојање квалитетног законодавног оквира, заснованог на анализи из Од кључног је значаја постојање квалитетног законодавног оквира, заснованог на анализи из 
перспективе права детета. Међутим, није довољно само да се доносе квалитетни закони, још је перспективе права детета. Међутим, није довољно само да се доносе квалитетни закони, још је 



важније да се они спроводе, па је надзор над њиховом применом врло важно оруђе како би се важније да се они спроводе, па је надзор над њиховом применом врло важно оруђе како би се 
побољшао положај деце са инвалидитетом. Скупштина мора вршити и своју надзорну функцију кроз побољшао положај деце са инвалидитетом. Скупштина мора вршити и своју надзорну функцију кроз 
припремање извештаја заснованих на директно прикупљеним информација са терена — на основу припремање извештаја заснованих на директно прикупљеним информација са терена — на основу 
посета локалу, разговора са децом, њиховим родитељима или старатељима, представницима посета локалу, разговора са децом, њиховим родитељима или старатељима, представницима 
локалних самоуправа и цивилног друштва. О својим налазима о примерима добре праксе, али локалних самоуправа и цивилног друштва. О својим налазима о примерима добре праксе, али 
и о препрекама у примени конкретног закона, морају се обавестити релевантна министарства и и о препрекама у примени конкретног закона, морају се обавестити релевантна министарства и 
друге институције, захтевајући, ако је потребно, модификације и додатне мере да би се дошло до друге институције, захтевајући, ако је потребно, модификације и додатне мере да би се дошло до 
побољшања положаја деце са инвалидитетом. Такође, важно је и да Скупштина чини све, у оквиру побољшања положаја деце са инвалидитетом. Такође, важно је и да Скупштина чини све, у оквиру 
своје представничке функције, како би се сензибилисала јавност и како би се одговорило на захтеве своје представничке функције, како би се сензибилисала јавност и како би се одговорило на захтеве 
бирача, у овом случају деце и родитеља деце са инвалидитетом, као и удружења која се баве бирача, у овом случају деце и родитеља деце са инвалидитетом, као и удружења која се баве 
њиховом заштитом. Посланици би требало да успоставе сарадњу са различитим организацијама њиховом заштитом. Посланици би требало да успоставе сарадњу са различитим организацијама 
које се баве питањима ове деце и да заједничким снагама континуирано извештавају јавност о које се баве питањима ове деце и да заједничким снагама континуирано извештавају јавност о 
положају деце са инвалидитетом. положају деце са инвалидитетом. 

Приручник о правима деце са инвалидитетом може помоћи посланицима који су заинтересовани Приручник о правима деце са инвалидитетом може помоћи посланицима који су заинтересовани 
и баве се овом темом да унапреде своје активности, као и да их мотивише да се повезују са другим и баве се овом темом да унапреде своје активности, као и да их мотивише да се повезују са другим 
посланицима по предметној, а не по политичкој опредељености. Добар пример је скупштинска Радна посланицима по предметној, а не по политичкој опредељености. Добар пример је скупштинска Радна 
група за права детета која је до извесне мере превазишла разлике између различитих политичких група за права детета која је до извесне мере превазишла разлике између различитих политичких 
агенди када се окупила око једног циља — рада на промовисању права детета. Иако је Радна група агенди када се окупила око једног циља — рада на промовисању права детета. Иако је Радна група 
за права детета од тренутка формирања у марту 2009. године учинила много на побољшању за права детета од тренутка формирања у марту 2009. године учинила много на побољшању 
положаја деце са инвалидитетом, њена институционализација у облику Одбора за права детета положаја деце са инвалидитетом, њена институционализација у облику Одбора за права детета 
даће јој пун капацитет за рад и отворити још веће могућности. Када дође до формирања Одбора даће јој пун капацитет за рад и отворити још веће могућности. Када дође до формирања Одбора 
са наредним скупштинским сазивом, требало би формирати мању, оперативну групу посланика са наредним скупштинским сазивом, требало би формирати мању, оперативну групу посланика 
која би се посебно бавила заштитом деце са инвалидитетом. Ови посланици би били заступници која би се посебно бавила заштитом деце са инвалидитетом. Ови посланици би били заступници 
интереса деце са инвалидитетом, са задатком да иницирају јавна слушања, разговоре на ову тему, интереса деце са инвалидитетом, са задатком да иницирају јавна слушања, разговоре на ову тему, 
законске измене и допуне, али и припрему квалитетних амандмана на предлоге закона који би законске измене и допуне, али и припрему квалитетних амандмана на предлоге закона који би 
се односили на децу са инвалидитетом. На тај начин, остварио би се континуиран, одговоран и се односили на децу са инвалидитетом. На тај начин, остварио би се континуиран, одговоран и 
квалитетан рад на даљем побољшању законског оквира деце са инвалидитетом и подржало би се квалитетан рад на даљем побољшању законског оквира деце са инвалидитетом и подржало би се 
развијање свих њихових потенцијала за добробит целог друштва.развијање свих њихових потенцијала за добробит целог друштва.



 
 
 

 
 






