
 На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),  
 
  Влада доноси   

 
АКЦИОНИ ПЛАН  

за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године 
 
 Влада Републике Србије донела је Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, с циљем унапређења и 
побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и њиховог равноправног учешћа у друштву. 
 
 Ради спровођења ове стратегије сачињен је Акциони план за период 2021. до 2022. године.  
 
 За координацију и извештавање реализације Акционог плана задужен је Савет за особе са инвалидитетом Владе Републике Србије (преко Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања). 
 
 У оквиру Акционог плана користе се следеће скраћенице:  
 

МГСИ  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
МРЗБСП  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  
МТТТ  Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
МКИ  Министарство културе и информисања 
МПНТР  Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
МДУЛС  Министарство државне управе и локалне самоуправе 
МОС  Министарство омладине и спорта 
МП   Министарство правде 
ПА  Правосудна академија 
НАЈУ  Национална академија за јавну управу 
ПЗР  Повереник за заштиту равноправностиМУП  Министарство унутрашњих послова 
РЈТ  Републичко јавно тужилаштво 
МПР  Министарство привреде  
НСЗ  Национална служба за запошљавање 
МЗ  Министарство здравља 
ЈЛС  Јединице локалне самоуправе  
СИПРУ  Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва  
ЗГ   Заштитник грађана 
ОЦД   Организације цивилног друштва 
 
Мере у Акционом плану подељене су на:  
Регулаторне (Р) 
Подстицајне (ПО) 
Информативно-едукативне (ИЕ) 
Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО) 
Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ) 
 
Скраћенице за ознаке програмског буџета су: 



ПГ    Буџетски програм 
ПА    Програмска активност 
Ек.класиф.       Економска класификација 
01 - Општи приходи и примања буџета   Извор финансирања 
 
У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере.  
 

 

 

 

 

 

Општи циљ 1: Изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, 
уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у 
свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници. 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарствао за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ 
eфекта) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна 
вредност у 
последњој 
години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години важења 
АП 

Повећање учешћа особа са инвалидитетом у 
друштву. 

 
Годишњи извештај о 
спровођењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Повећање 
учешћа особа 
са 
инвалидитето
м у друштву за 
25%, 

Повећање учешћа особа 
са инвалидитетом у 
друштву за 15%, 

 
 
 
 



Посебни циљ 1.1:  Повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ 
исхода) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна 
вредност у 
последњој 
години 
Стратегије 

Циљана вредност 
у последњој 
години важења 
АП 

Број објеката у јавној употреби који су приступачни за 
особе са инвалидитетом увећан је за 10% на 
годишњем нивоу 

 
Годишњи извештај о 
спровођењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Број објеката у 
јавној употреби 
који су 
приступачни за 
ОСИ увећан је 
за 40% 

Број објеката у 
јавној употреби 
који су 
приступачни за 
ОСИ увећан је за 
20% 

Број подржаних програма који се односе на 
унапређење друштвене укључености особа са 
инвалидитетом увећан је за 20% на годишњем нивоу 

 
Годишњи извештај о 
спровођењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Број подржаних 
програма који 
се односе на 
унапређење 
друштвене 
укључености 
ОСИ увећан је 
за 80%  

Број подржаних 
програма који се 
односе на 
унапређење 
друштвене 
укључености 
ОСИ увећан је за 
40%  

Ефекти подржаних програма који се односе на 
унапређење друштвене укључености особа са 
инвалидитетом – ниво свести јавности о положају 
особа са инвалидитетом већана је за 10% на годишњем 
нивоу 

Годишњи извештај о 
спровођењу АП.  

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Ефекти 
подржаних 
програма који 
се односе на 
унапређење 
друштвене 
укључености 
ОСИ – ниво 
свести јавности 
о положају 
ОСИ  увећана је 
за 40% 

Ефекти 
подржаних 
програма који се 
односе на 
унапређење 
друштвене 
укључености 
ОСИ – ниво 
свести јавности о 
положају ОСИ  
увећана је за 20% 

 



Мера 1.1.1: Обезбеђивање пуне приступачности објеката, јавних површина, информација, услуга и производа особама са инвалидитетом 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Институције учесници у спровођењу мере: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство културе и информисања 
и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна 
вредност у 
последњој 
години 
Стратегије 

Циљана 
вредност у 
последњој 
години важења 
АП 

Планирање, пројектовање и изградња и доградња 
свих нових објеката, као и реконструкција и 
адаптација свих постојећих објеката врши се у складу 
са техничким стандардима приступачности 

 
Извештаји институције 
одговорне за праћење и 
контролу реализације и 
институција учесника у 
спровођењу мере 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање броја 
објеката у 
складу са 
мером за  
100% 

Увећање броја 
објеката у складу 
са мером за 50% 

Број спроведених мера изречених у поступку 
инспекцијског надзора због непоштовања техничких 
стандарда приступачности у изградњи објеката и 
простора. 

 
Извештаји инспекцијских 
органа 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2020. Увећање броја 
мера 
инспектора за 
30% 

Увећање броја 
мера инспектора 
за 15% 

 

 

 

 

 

Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 



Извор финансирања мере У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета Раздео 22 - Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре,  Програм 1101-
Уређење и надзор у области планирања и 
изградње, Програмска активност 0005 - 
регулаторне делатнсоти, уређење грађевинског 
земљишта и легализација; Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја, 
Програмска активност 0001  - Друмски 
транспорт, путеви и безбедност 
саобраћаја;Програм 0702 - реализација 
инфраструктурних пројеката од значаја за 
Републику Србију, Програмска активност 5015 - 
Пројекаата мађарско - српске железнице и 
Програм 0702 - реализација инфраструктурних 
пројеката од значаја за Републику Србију, 
Програмска активност 5025 - Изградња 
железничке инфраструктуре и набавка дизел 
моторних возова; 

  

Финансијска помоћ ЕУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  



спровођењу 
активности 

2021 2022 

1.1.1.1. Доследно спровођење 
прописа у пракси, уз 
појачавање инспекцијског 
надзора, сталне обуке и 
системско укључивање питања 
приступа тако да се програми, 
планови и пројекти обавезно 
развијају са уграђеном 
компонентом приступачности, 
у складу са принципом 
„Универзални дизајн”, уз 
унапређивање и што веће 
коришћење асистивних 
технологија 

МГСИ ЈЛС, 
 
Грађевинска 
инспекција 
 Национална 
академија и 
СИПРУ  
(обука о 
принципу 
„Универзалног 
дизајна” за 
запослене у 
ЈЛС, сектор за 
урбанизам, 
становање и 
изградњу)  

Континуиран
о по годинама 

Извор 1..... 
01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

ПГ 1101,  
ПА 0005,  
Ек. класиф. 
411 и 412 

 
 
 
15.000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
15.000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......  *  

1.1.1.2. Креирање и 
спровођење оперативног плана 
за приступачност 

МГСИ МДУЛС  
Заштитник 
грађана 
СИПРУ 
ЈЛС 

IV квартал 
2021.  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

Буџетирано у 
оквиру 
активности 
1.1.1.1.  

  

1.1.1.3. Формирање 
националног фонда у оквиру 
МГСИ за спровођење локалних 
акционих планова за 
приступачност (отворен 
конкурс преко целе године) 
(веза са 1.1.4.4.) 

МГСИ ЈЛС I квартал 
2021 

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

МГСИ да се 
накнадано 
изјасни о вези 
са буџетом, 
програм, прогр. 
акт.процена 
ресурса и 
финансијских 
средстава 
 
ПГ .... 
ПА ..... 

  



Ек.класиф..... 

1.1.1.4. Анализа правног 
оквира у правцу сагледавања 
начина за уређивање 
обавезности обезбеђивања 
приступачности средстава 
превоза и саобраћаја 

МГСИ  IV квартал 
2021.  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

Буџетирано и  у 
оквиру акт. 
1.1.1.1. 
 

  

1.1.1.5. Подстицање употребе 
ИКТ у обезбеђивању 
приступачних информација, 
образовања, запошљавања и 
јавних услуга кроз поступке 
јавних набавки и афирмативне 
акције. 

МКИ МТТТ Континуиран
о по годинама 

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

Буџетирано у 
оквиру 1.1.5.1. 
 

  

 

 

 

 

 

Мера 1.1.2: Укључивање особа са инвалидитетом у политички, јавни, културни, образовни и спортски живот у заједници.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институција надлежна за спровођење мере:  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институције учесници у спровођењу мере: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Министарство културе и информисања; Министарство државне управе и локалне самоуправе; 
Министарство омладине и спорта.  

Период спровођења: континуирано.  

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Број приступачних изборних места и 
гласачког материјала за особе са 
инвалидитетом 

Извештај 
Републичке 
изборне комисије 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2020. Увећање броја за 
50% 

Није релевантна због 
изборних циклуса 

Број особа са инвалидитетом на јавним 
функцијама на републичком, покрајинском и 
локалном нивоу 

Извештаји 
републичких, 
покрајинских и 
орхана лок. 
самоуправе 

Идентификоваће се 
током прве године  
Стратегије. 

2021. Увећање броја за 
10% 

Увећање броја за 5% 

Број и врста приступачних културних, 
спортских и других садржаја 

Извештаји 
учесника у 
спровођењу мере 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. Увећање броја за 
50% 

Увећање броја за 
30% 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 
Програм 0902 - Социјална заштита 
Функција 090 - Социјална заштита 
неквалификована на другом месту 
Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита 
положаја ОСИ и 
Раздео 31- Министарство омладине и спорта, 
Програм 1301 – Развој система спорта, 
Програмска активност 0004  - Администрација 
и управљање; Програм 1301   - Развој система 
спорта, програмска активност 0010 – програм 
Параолимпијског комитета Србије; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

1.1.2.1. Повећање укључености у 
политички и јавни живот 
заједнице, путем обезбеђења 
приступачних избора-гласачких 
места и изборног материјала 

Републичка 
изборна 
комисија 

Покрајинска 
изборна 
комисија 
 
Изборне 
комисије ЈЛС 

Континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

Финансијски 
ефекти ће бити 
накнадно 
процењени до 
краја 2020. 
године 

  

1.1.2.2. Обезбеђење 
приступачности спортских, 
рекреативних, културних и сл. 
објеката, путем подршке 
пројеката којима се обезбеђује 
приступачност улаза, тоалета, 
лифтова и сл. спортских, 
културних и др.објеката и 
инсталирање визуелне и 
светлосне сигнализације на 
спортским, рекреативним, 
објекама у култури и другим 
сличним објектима  

МОС 
МКИ 
 

 
ЈЛС 

Континуирано 
по годинама 

Извор 1 
 

   

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

МОС: 
ПГ 1301, ПА 
0004, Ек. 
класиф. 411 и 
412 
 
 
 
МОС:ПГ 1301, 
ПА 0010,  Ек. 
класиф. 484  
 
Накнадно  ће 
се обезбедити 
став  Мин. 
културе о овој 
активности 

 
 
387,0 
 
 
 
 
 
 
 
5.000, 

 
 
387,0 
 
 
 
 
 
 
 
5.000,0 
 
 



1.1.2.3. Формирање националног 
фонда у оквиру МОС и МКИ за 
спровођење локалних акционих 
планова за приступачност у делу 
приступачност улаза, тоалета, 
лифтова и сл. спортских, 
културних и др.објеката и 
инсталирање визуелне и 
светлосне сигнализације на 
спортским, рекреативним, 
објекама у култури и другим 
сличним објектима (отворен 
конкурс преко целе године) (веза 
са 1.1.4.2) 

МОС 
МГСИ 

МКИ 
ЈЛС 

I квартал 2021 01-Општи приходи и 
примања буџета 
МОС:  
Буџетирано у оквиру 
активности 1.1.2.2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Накнадно ће 
се обезбедити 
став МГСИ о 
вези са 
буџетом, 
ознаке: ПГ, 
ПА, Ек. 
класиф, 
процена 
ресурса и 
финансијских 
средстава  

  

1.1.2.4. Постављање опреме на 
путевима и саобраћајницама 
којима се обезбеђује несметано 
кретање ОСИ 

ЈЛС  Континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

У складу са 
билансним 
могућностима 
буџета ЈЛС 

  



1.1.2.5. Увођење приступачних 
средстава јавног превоза у 
друмском и железничком, 
ваздушном и речном  саобраћају 
и приступачних станица, путем 
израде плана адаптације 
аутобуских и железничких 
станица и набавке приступачних 
средстава јавног превоза, 
извођењем адаптација 
аутобуских и железничких 
станица, укључујући светлосне и 
аудио информације, као и 
постепеним увођењем 
приступачног  превоза 

МГСИ ЈЛС Континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
 
 
 
Кинески и Руски 
кредит 
 
 
 
01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
 
 
 
Кредит Европске 
банке за обнову и 
развој (ЕБРД: 
 
 
 
 

ПГ 0702, 
 ПА 5015,  
Ек. класиф.511 
 
 
 
 
ПГ 0702, ПА 
5015, ек. 
класиф.511 
 
 
ПГ 0702, ПА 
5025, ек. 
класиф.511 
 
 
 
 
 
ПГ 0702, ПА 
5025, ек. 
класиф.511 
 
ПГ 0702, ПА 
5025, ек. 
класиф.511 

7.500,0 
 
 
 
 
 
 
 
42.500,0 
 
 
 
 
4.300,0 
 
 
 
 
 
 
 
24.400,0 
 
 
 
 
42.500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мера 1.1.3: Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и усвајање програма деинституционализације, уз обезбеђивање адекватне подршке за живот у 
заједници и породици, укључујући и развој услуга подршке за самостални живот у заједници 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; јединице локалне самоуправе 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна 
вредност у 
последњој 
години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Број услуга подршке за самостални живот у 
заједници и живот у породици 

Извештаји МРЗБСП и ЈЛС Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2020. Увећање за 20% Увећање за 10% 

Број особа са инвалидитетом којима је 
обезбеђено приступачно социјално становање 

Извештаји МРЗБСП и ЈЛС Идентификова ће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2020. Увећање за 10% Увећање за 5% 

 

 

 

 

 

 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 
Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска 
активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја 
ОСИ, 

  

 

 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

1.1.3.1. Континуирано прикупљање 
података о броју и структури особа 
са инвалидитетом које користе 
услуге у заједници и оних које живе 
у резиденцијалним установама, 
праћење услова њиховог живота уз 
пружање подршке развоју услуга у 
заједници и информисање јавности 
о положају тих особа. 

МРЗБСП  Континуирано 
по годинама  

Извор 1    

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

 
ПГ 0902, 
 ПА 0006,  
 Ек. класиф. 
481 

* 
 
 
 
336.016,0 
 

 
 
 
 
336.016,0 
 

1.1.3.2. Развој хабилитацијских и 
рехабилитацијских услуга и 
креирање специфичних мера 
подршке  

МРЗБСП МЗ, 
МПНТР, 
ЈЛС, 
ОЦД 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета 
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  

   

1.1.3.3. Развој и унапређење  услуга 
за самосталан живот  ОСИ у 
систему социјалне заштите 

МРЗБСП ЈЛС, 
ОЦД 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета 
 
Буџетирано у 
оквиру 1.1.3.1. 

 
 
 

  



1.1.3.4. Подстицање развоја 
плурализма пружалаца услуга 
социјалне заштите укључивањем 
ОЦД и других пружалаца услуга 
намењених ОСИ (путем конкурса за 
оснаживање ОЦД за лиценцирање и 
пружање услуга) 

МРЗБСП ЈЛС, 
ОЦД 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета 
  
Буџетирано у оквиру 
1.1.3.1. 
 

 
 
 

  

1.1.3.5. Подстицање 
деинституционализације и 
трансформације установа социјалне 
заштите 

МРЗБСП ЈЛС, 
ОЦД 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
1.1.3.1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.1.3.6. Обнављање попуста за 
поједине услуге, права на 
инвалидску паркинг карту, попуста 
за струју који се обнављају  на 
сваких годину дана - унапредити 
систем, умрежити установе, и 
правилнике на основу којих се 
попусти остварују.  

МРЗБСП ЈЛС Континуирано  01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

Непознато у 
овом моменту – 
процена 
ефекаата ће 
бити извршена 
накнадно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мера 1.1.4: Јачање партнерства са организацијама особа са инвалидитетом у свим областима и на свим нивоима. 

Орган oдговоран за спровођење мере:  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институције учесници у спровођењу мере: 
Министарство државне управе и локалне самоуправе; надлежни покрајински секрераријат и јединице локалне самоуправе 

Период спровођења: контируирано 

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана 
вредност у 
последњој 
години 
важења АП 

Број тела на локалном, покрајинском и државном 
нивоу у која су укључени представници 
организација особа са инвалидитетом 

Извештаји 
локалних, 
покрајинских и 
државних органа 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. 100% тела на 
локалном, 
покрајинском и 
државном нивоу 

70% тела 
на 
локалном, 
покрајинск
ом и 
државном 
нивоу 

Број стратешких докумената на локалном, 
покрајинском и националном нивоу у чије 
планирање, израду и/или евалуацију су укључени 
представници организација особа са 
инвалидитетом 

Извештаји 
локалних, 
покрајинских и 
државних органа 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. 100% стратешких 
докумената 

70% 
стратешких 
докумената 

Успостављена јединствена база података о 
удружењима особа са инвалидитетом и броју 
њихових чланова, која се континуирано ажурира 

Извештај о 
спровиђењу АП 

Не постоји база 2021. Успостављена база /// 



Унапређен положај особа са инвалидитетом на 
националном и локалном нивоу и ојачани 
капацитети савеза удружења  и удружења  у 
саставу савеза чији је циљ унапређење социјално-
економског и друштвеног положаја особа са 
инвалидитетом 

Извештаји о 
реализованој 
финансијској 
подршци 
програмима 
удружења 
  
Извештај о 
спровиђењу АП  

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. Увећање за 20% Увећање за 
20% 

 

 

 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Програм 0902 - Социјална 
заштита,Програмска 
активност/Пројекат 0006 - Заштита 
положаја ОСИ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

1.1.4.1. Едуковање и јачање 
капацитета ОЦД које заговарају 
унапређење положаја ОСИ. 

МРЗБСП Сви органи на 
нац, покр. и 
лок. нивоу 

Континуирано 
по годинама  

Извор 1    

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  

 *  

1.1.4.2. Развијање пројектног 
начина финансирања програма 
од јавног интереса које 
спроводе удружења ОСИ у 
различитим областима 
(култура, информисање, 
социјална заштита...), на свим 
нивоима (веза са 1.1.1.3. и 
1.1.2.3), 

МРЗБСП МДУЛС,  
ЈЛС 

Континуирано 
по годинама  

 
 
01-Општи приходи 
и примања буџета 
 
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  

 
 
 

  

1.1.4.3. Јачање капацитета 
Савета за ОСИ ради његовог 
укључивања у креирање и 
праћење политика везаних за 
унапређење положаја ОСИ, 
тако да Савет за ОСИ разматра 
питања друштвеног и 
економског положаја ОСИ и 
покреће иницијативе за 
унапређење њиховог положаја 

МРЗБСП МДУЛС,  
ЈЛС 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета 
  
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  
 

   



1.1.4.4. Развој система 
адекватне мултидисциплинарне 
подршке ОСИ у ЈЛС 
формирањем савета за ОСИ на 
локалном нивоу или 
сагледавањем проблема ОСИ у 
оквиру постојећих тела на 
локалном нивоу, ради 
сачињавања планова за 
укључивање ОСИ и њихових 
удружења у живот локалне 
заједнице, уз укључивање ОСИ 
у израду планова и рад тела на 
локалном нивоу. 

МРЗБСП ЈЛС Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мера 1.1.5: Подизање степена информисаности јавности о правима особа са инвалидитетом и баријерама са којима се суочавају у остваривању права и 
унапређивање позитиве слике о особама са инвалидитетом као титуларима свих људских права. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Институција учесник у спровођењу мере: Министарство културе и информисања; Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИЕ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Број и врста манифестација подржаних 
средствима из јавних прихода које промовишу 
самостални живот особа са инвалидитетом, на 
свим нивоима 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021.  Увећање за 30% Увећање за 15% 

Број приступачних интернет презентација органа 
јавне власти и независних тела на којима се 
промовише концепт инвалидитета заснован на 
људским правима и недискриминацији 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021.  Увећање за 50% Увећање за 30% 

 

 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита 
Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја 
ОСИ 
 
  и  
Раздео  29 -  Министарство културе, Програм 1201 - 
Уређење и надзор система у области културе, Програмска 
активност 0003 - Администрација и управљање; Програм 
1202 -унапређење система заштите културног наслеђа; 
Програмска активност 0009 - Дигитализација културног 
наслеђа;Програм 1203 - Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва, Програмска активност 0006 - 
Подршка културној делатности  осетљивих друштвених 
група и Програм 1204 - Систем јавног информисања, 
програмска активност 0007 - Подршка информисању 
особа са инвалидитетом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

1.1.5.1. Подршка пројектима  
информисања јавности о ОСИ 
уопште и у резиденцијалним 
установама и пројектима 
производње приступачних 
медијских садржаја. 

МРЗБСП МКИ Континуирано 
по годинама  

Извор 1  
 

  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 
МРЗБСП: 
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  
 

 
 
 
 За  МКИ: 
ПГ 1201,  
 ПА 0003,  
Ек. класиф.  
411 и 412,  
 
 
и 
 
ПГ 1204,  
 ПА 0007,  
 Ек. класиф. 
424 и 481 

 
 
 
 
 
 
8.000,0 
 
 
 
 
 
 
 
5.000,0 

 
 
 
 
 
 
8.000,0 
 
 
 
 
 
 
 
5.000,0 
 

  
 

  

1.1.5.2. Подршка пројектима 
производње и емитовања 
медијских садржаја  
приступачних особама са 
инвалидитетом. 

МКИ ЈЛС I квартал 
2021. 

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

 
ПГ 1203, 
ПА 0006, 
 Ек. класиф. 
424 и 463  
 
 
 
-.и  
 
ПГ 1202, 
 ПА 0009,  
 Ек. класиф. 
424 

 
 
 
500,0 
1.500,0 
 
 
 
 
 
 
1.500,0 

 
 
 
500,0 
1.500,0 
 
 
 
 
 
 
1.500,0 



1.1.5.3. Одржавање трибина, 
округлих столова и едукација о 
ОСИ и њиховим способностима 

МРЗБСП ЈЛС Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  
 
 

 
 

  

1.1.5.4. Организовање семинара 
и обука за стручне раднике у 
различитим областима за 
сензибилизацију за рад са ОСИ. 

МРЗБСП ЈЛС Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  
 

   

1.1.5.5. Промовисање примера 
добре праксе у пружању 
подршке инклузији ОСИ у 
друштвене токове. 

МРЗБСП ЈЛС Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 
 
Буџетирано у 
оквиру активности 
1.1.3.1.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посебни циљ 2.1: Обезбеђено уживање права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и 
ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
(показатељ исхода) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност 
у последњој 
години Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Укинута могућност  потпуноглишења 
пословне способности и продужења 
родитељског права по основу инвалидитета 

Измене 
Породичног 
закона  

Постоји законска 
могућност потпуног 
лишења пословне 
способности и 
продужења 
родитељског права по 
основу инвалидитета 

2021. Измењен 
Породични закон 
у складу са 
показатељем 

Измењен 
Породични закон у 
складу са 
показатељем 

Успостављени механизми и услуге који 
омогућавају уживање пословне 
способности за особе са инвалидитетом, у 
складу са стандардима Конвенције о 
правима особа са инвалидитетом.  

Годишњи 
извештај о 
спровиђењу АП 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. Успостављене 
услуге подршке за 
уживање пословне 
способности за 
ОСИ у 40% ЈЛС у 
Србији 

Успостављене 
услуге подршке за 
уживање пословне 
способности за ОСИ 
у 20% ЈЛС у Србији 

Унапређена заштита особа са 
инвалидитетом, посебно жена са 
инвалидитетом од насиља и злостављања у 
породичном и институционалном окружењу 

Годишњи 
извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. Обезбеђена 
заштита у 100% 
пријављених 
случајева насиља  

Обезбеђена заштита 
у 100% пријављених 
случајева насиља 

 

 

 



Мера 2.1.1: Реформа законског оквира у области пословне способности која обезбеђује да особе са инвалидитетом уживају сва права на равноправној основи са 
другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку који замењује старатељску заштиту 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институцијa учесник у 
спровођењу мере: Министарство правде 

Период спровођења:  I квартал 2021. 

Врста мере: Р 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години важења 
АП 

Број особа којима је враћена пословна 
способност или проширен обим пословне 
способности увећан за 15% на годишњем нивоу 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификов
аће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 60% Увећање за 30% 

Број особа према којима је укинуто продужено 
родитељско право увећан за 15% на годишњем 
нивоу 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификов
аће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 60% Увећање за 30% 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Програм 0802 – Уређење 
система рада и радно-правних 
односа, Програмска активност 0002 
– Администарција и управљање 
  

  

 



 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

2.1.1.1. Усаглашавање прописа 
о пословној способности и 
старатељству са Конвенцијом 
УН о правима ОСИ 

МРЗБСП  III квартал 
2021.  

Извор 1    

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

 
ПГ 0802, 
 ПА 0002,  
 Ек. класиф. 
411 и 412 – 
редовна 
стредства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.2. Развијање модела 
подршке у одлучивању за особе 
са инвалидитетом, са посебним 
акцентом на особе које се 
тренутно налазе  под  
старатељством  

МРЗБСП  IV квартал 
2021 - 
континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи 
и примања буџета 
 
  
Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.1.1. 

   

2.1.1.3. Развијање и реализација 
програма обуке стручњака за 
подршку у одлучивању особа са 
инвалидиттом , с поебним 
акцентом на особе које се 
тренутно налазе под 
старатељством  

МРЗБСП  I квартал 2022 
- 
континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи 
и примања буџета 
  
Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.1.1. 

   

 

 

 

 



Мера 2.1.2: Унапређење услова за заснивање брачне/ванбрачне заједнице и подршка родитељству особа са инвалидитетом 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИЕ  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Број развијених и примењених модела 
одлучивања уз подршку 

Извештај МРЗБСП Идентифико
ваће се 
током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Модели одлучивања 
уз подршку 
примењени 50% ЈЛС 
у Србији 

Модели одлучивања 
уз подршку 
примењени 25% 
ЈЛС у Србији 

Број особа са инвалидитетом којима је пружена 
подршка у вези са родитељством 

Извештај МРЗБСП Идентифико
ваће се 
током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 50% од 
циљане  вредности у 
последној години 
важења АП 

Увећање за 100% од 
почетне вредности 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Програм 0802 – Уређење 
система рада и радно-правних односа, Програмска 
активност 0002 – Администарција и управљање 
 

  



 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена 
финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2021 2022 

2.1.2.1. Развијање модела подршке 
у вези са родитељством  

МРЗБСП  II квартал 2021 
- континуирано 
по годинама 

Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
 

ПГ 0802, 
 ПА 0002,  
 Ек. класиф. 411 
и 412 – редовна 
средства 

  

2.1.2.2. Развијање и реализација 
програма обуке стручњака за 
примену модела подршке у вези са 
родитељством 

МРЗБСП  III квартал 2021 
- континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета 
 
 Буџетирано у оквиру 
активности 2.1.2.1.  
 

   

  



Мера 2.1.3: Унапређење превенције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Институције учесници у 
спровођењу мере: Правосудна академија; Национална академија за јавну управу; Повереник за заштиту равноправности 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: Р 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Број обука и учесника обука о правима особа са 
инвалидитетом за запослене у државним 
органима и јавним службама у образовним, 
социјалним и здравственим установама и 
установама које делују у области рада и 
запошљавања 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентифико
ваће се 
током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 30% од 
циљане вредности у 
последњој години 
примене АП 

Увећање за 30% од 
почетне вредности 

Број обука и учесника обука о правима особа са 
инвалидитетом за носиоце правосудних 
функција и административно-техничког особља 
у правосудним органима и полазнике почетне 
обуке Правосудне академије 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентифико
ваће се 
током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 30% од 
циљане вредности у 
последњој години 
примене АП 

Увећање за 30% од 
почетне вредности 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Програм 0802 – Уређење 
система рада и радно-правних 
односа, Програмска активност 0002 
– Администарција и управљање 

  



 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

2.1.3.1. Редовно праћење и 
усаглашавање прописа којима 
се уређује положај, врста и 
обим права ОСИ у правцу 
изједначавања могућности у 
свим областима, укључујући и 
сагледавање неуједначености 
терминологије у смислу 
коришћења израза 
хендикепиране, особе са 
посебним потребама и сл. и 
усаглашавање терминологије у 
прописима; као и отклањање 
свих облика дисриминације 
утврђених Општим 
коментаром у вези са чланом 5 
Конвенције о правима особа са 
инвалидитетом. 

МРЗБСП Сви органи и 
организације  

Континуиран
о по годинама 

Извор 1    

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

 
 
Буџетирано у 
оквиру 
Ревидираног 
АП за 
Поглавље 23  
- део 3.4.3. 
 
 
 
ПГ 0802, 
 ПА 0002,  
 Ек. класиф. 
411 и 412   - 
редовна 
средства 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.2. Усаглашавање Закона о 
забрани дискриминације са 
Конвенцијом о правима особа 
са инвалидитетом и правним 
тековинама ЕУ,  

МРЗБСП  II квартал 
2021 

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 
 
 Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.3.1. 
 

   



2.1.3.3. Уграђивање 
антидскриминационих мера у 
политике, стратешка 
документа и акционе планове, 

МРЗБСП Сви органи Континуиран
о по годинама 

01-Општи приходи 
и примања буџета 
  
Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.3.1. 
 

   

2.1.3.4. Стручно усавршавање 
запослених у правосуђу, 
државним органима и ЈЛС, 
здравству, образовању и др. из 
области борбе против 
дискриминације 

Национална 
академија за 
јавну управу 

МЗ 
МДУЛС 
МПНТР 

Континуиран
о по годинама 

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 

Процена 
финансијских 
ефеката ће 
бити 
извршена 
накнадно  

  

2.1.3.5. Подизање нивоа свести 
друштва о значају забране 
дискриминације и механизама 
заштите 

МРЗБСП Сви органи и 
организације  

Континуиран
о по годинама 

01-Општи приходи 
и примања буџета  
 Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.3.1.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мера 2.1.4: Унапређење услова за остваривање права на приступ правди и правично суђење особа са инвалидитетом на равноправној основи са другим грађанима 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство правде 

Период спровођења: континуирано  

Врста мере: ПО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Број правосудних органа који су учињени 
приступачним 

Извештај 
Министарства правде 

Идентификова
ће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 15%. Увећање за 5%. 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Редовна буџетска средства - Раздео 23 - 
Министарство правде,   Програм 1602 
Уређење и управљање у систему правосуђа, 
Прогр. активност 0010 – Администрација и 
управљање и Програмска активност 0005 – 
Материјална подршка раду правосудних 
органа; 
Програм 1607 Управљање извршењем 
кривичних санкција, Прогр. активност 0001 – 
Извршење кривичних санкција; 

  

 



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

2.1.4.1.Сагледавање и анализа 
процесно правних препрека ради 
осигурања равноправног приступа 
правди за ОСИ и предузимање мера 
за њихово превазилажење 
хармонизацијом правила са 
одредбама Конвенције о правима 
ОСИ. 

МП   
 
 
II квартал 2021. 
- континуирано 
по годинама 

Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 1602, 
 ПА 0010,  
Ек. класиф. 
411 и 412  - 
редовна 
буџетска 
средства 
 
 

  

2.1.4.2. Обезбеђивање услова за 
остваривање физичке и 
информационе приступачности 
правосудних органа и 
прилагођавање услова у заводима 
за извршење кривичних санкција 
потребама ОСИ. 

МП  Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 1602,  
 ПА 0005, 
Ек. класиф. 511, 
 
ПГ 1602,  
 ПА 5011, 
Ек. класиф. 511, 
 
 
 и  
 ПГ 1607,  
 ПА 0001,  
 Ек. класиф. 511 

520.000,0 
 
 
 
 
789.700,0 
 
 
 
10.000,0 

250.000,0 
 
 
 
 
0,0 
 
 
 
10.000,0 

2.1.4.3. Упознавање стручних и 
других радника у правосуђу о 
правима и потребама ОСИ.  

МП  Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 1602,  
 ПА 0005,  
 Ек. класиф. 
423 
 

300,0 0,0 

 



Мера 2.1.5: Унапређење превенције и заштите особа са инвалидитетом од насиља и злостављања, посебно превенције и заштите жена са инвалидитетом од насиља 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: 
Министарство правде; Министарство унутрашњих послова; Републичко јавно тужилаштво 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Сачињени и дистрибуирани протоколи о спречавању 
насиља, злостављања и експлоатације приступачни 
особама са инвалидитетом (на Брајевом писму за 
српски језик, апликације за СМС поруке и сл), 
нарочито у установама социјалне заштите и 
здравствене заштите 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификова
ће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Сачињени и 
дистрибуирани 
протоколи у 100% 
установа социјалне 
заштите и здравствене 
заштите 

Сачињени и протоколи 

Број обука за групе за координацију и сарадњу и број 
учесника обука о специфичностима насиља којем су 
изложене особе са инвалидитетом, посебно жене са 
инвалидитетом 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификова
ће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Обуке реализоване у 
100% група за 
координацију у ЈЛС 

Обуке реализоване у 
50% група за 
координацију у ЈЛС 

Забрањене медицинске интервенције без претходног, 
информисаног пристанка особе са инвалидитетом, 
укључујући жене са интелектуалним инвалидитетом у 
институцијама 

Одговарајући изве

штај  
Идентификова
ће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Успостављеност 
обавезног информисаног 
пристанка особа са 
инвалидитетом, уместо 
заменског пристанка на 
медицинску 
интервенцију   

Успостављеност 
обавезног 
информисаног 
пристанка особа са 
инвалидитетом, уместо 
заменског пристанка 
на медицинску 
интервенцију   

 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Програм 0902 - Социјална 
заштита 
Програмска активност/Пројекат 0006 - 
Заштита положаја ОСИ 

  

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

2.1.5.1. Обезбеђене приступачне 
службе хитних интервенција и помоћи 
у ванредним ситуацијама. 

МРЗБСП МУП, 
надлежни органи 
и организације, 

ЈЛС 

I квартал 2021. - 
континуирано 

Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 Буџетирано у оквиру 
активности 1.1.3.1.  

 *  

2.1.5.2. Сачињенавање протокола о 
ванредним ситуацијама, спречавању 
насиља, злостављања и експлоатације 
приступачни особама са 
инвалидитетом (на Брајевом писму, 
апликације за СМС поруке и сл), 
нарочито у установама социјалне 
заштите и здравствене заштите) 

МРЗБСП Надлежни 
органи и 
организације, 
ЈЛС 

I квартал 2022. 01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
Буџетирано у оквиру 
активности 1.1.3.1.  
 

   

2.1.5.3. Реализација обука за групе за 
координацију и сарадњу о 
специфичностима насиља којем су 
изложене особе са инвалидитетом, 
посебно жене са инвалидитетом 

МРЗБСП Надлежни 
органи и 
организације, 
ЈЛС 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
Буџетирано у оквиру 
активности 1.1.3.1.  
 

   



 

Посебни циљ 3.1: Системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Републички секретаријат за јавне политике 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ 
исхода) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Сагледани ефекати свих јавних политика на 
положај особа са инвалидитетом у областима 
запошљавања, образовања и обуке, социјалне и 
здравствене заштите 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификоваће се током 
прве године спровођења 
Стратегије. 

2021. Сагледани ефекти у 
100% рлевантних 
јавних политка  

Сагледани ефекти у 
50% рлевантних јавних 
политка 

У свим документима за спровођење и праћење 
јавних политика уведена перспектива 
инвалидитета 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификоваће се током 
прве године спровођења 
Стратегије. 

2021. Уведена перспектива 
инвалидитета у 100% 
докумената јавних 
политика 

Уведена перспектива 
инвалидитета у 50% 
докумената јавних 
политик 

 

 

 



Потциљ 1: Укључивање перспективе инвалидитета у све стратегије, програме, планове и прописе 

Мера 3.1.1: Увођење обавезне еx ante и ex post анализе ефеката и учинка свих секторских и међусекторских јавних политика, програма и планова и прописа на положај особа са 
инвалидитетом 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Републички секретаријат за јавне политике. 

Период спровођења: IV квартал 2022. 

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Успостављена обавезна еx ante и ex post анализе 
ефеката и учинка свих секторских и међусекторских 
јавних политика, програма и планова и прописа на 
положај особа са инвалидитетом 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификова
ће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Еx ante и ex post анализе 
ефеката и учинка врши 
се у 100% секторских и 
међусекторских јавних 
политика итд. 

Еx ante и ex post 
анализе ефеката и 
учинка врши се у 100% 
секторских и 
међусекторских јавних 
политика итд. 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Редовна средства Републичког 
секретаријата за јавне политике 

  

 

 

 



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.1.1.1. У сва документа јавних 
политика и прописе увести 
обавезну еx ante и ex post анализу 
ефеката и учинка у односу на 
положај особа са инвалидитетом, у 
складу са Законом о планском 
систему. 

Републички 
секретаријат за 
јавне политике 

Сви органи,  
ЈЛС 

IV квартал 
2022. 

Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

Процена 
финансијских 
ефеката ће бити 
извршена 
накнадно 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потциљ 1: Укључивање перспективе инвалидитета у све стратегије, програме, планове и прописе 

Мера 3.1.2: Развој методологије за вредновање учинка јавних политика, програма и планова на положај особа са инвалидитетом, у сарадњи са удружењима особа са 
инвалидитетом 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења:  IV квартал 2021. 

Врста мере: ИУО  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години 
важења АП 

Број докумената секторских и међусекторских јавних 
политика, програма, планова и прописа на 
националном нивоу у којима је извршена  еx ante и ex 
post анализа ефеката и учинка на положај особа са 
инвалидитетом 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификова
ће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Еx ante и ex post анализа 
ефеката и учинка на 
положај особа са 
инвалидитетом извршена 
у 100% докумената за 
која се планирају јавне 
политике 

Еx ante и ex post 
анализа ефеката и 
учинка на положај 
особа са 
инвалидитетом 
извршена у 100% 
докумената за која се 
планирају јавне 
политике 

Број докумената секторских и међусекторских јавних 
политика, програма, планова и прописа на нивоу 
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе 
у којима је извршена еx ante и ex post анализа ефеката 
и учинка на положај особа са инвалидитетом 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификова
ће се током 
прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Еx ante и ex post анализа 
ефеката и учинка на 
положај особа са 
инвалидитетом извршена 
у 100% докумената за 
која се планирају јавне 
политике 

Еx ante и ex post 
анализа ефеката и 
учинка на положај 
особа са 
инвалидитетом 
извршена у 100% 
докумената за која се 
планирају јавне 
политике 

 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска 
активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ, 
 
Буџетска средства – Раздео 10 – Заштитиник грађана, Програм  
1001 - Унапређење  и заштита људских и мањинских права и 
слобода, Програмска активност 0009 - Контрола законитости  
поступања органа јавне управе  
 

  

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.1.2.1. Оснивање и изградња 
националног независног механизма 
за праћење спровођења Kонвенције 
УН о правима особа са 
инвалидитетом при Заштитнику 
грађана, у складу са чланом 33. 
Kонвенције  

 
Заштитник 
грађана 

ОЦД 
Тим УН за 
људска права 

IV квартал 
2021. 

Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ   1001, 
 ПА 0009, 
 Ек. класиф.411 и 412 
 
Запошљавање 3  нова 
службеника  са ВСС, у 
звању виши саветник, од 
чега 2 у 4 кварталу 2022. 
а 1 почев од 2023. године 

923,0 4616,0 

3.1.2.2. Формирање тела за развој 
методологије за вредновање учинка 
јавних политика, програма и 
планова на положај особа са 
инвалидитетом 

МРЗБСП Сви органни,  
ОЦД, 
ЈЛС 

IV квартал 
2021. - примена 
методологије 
даље 
континуирано  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
активности 1.1.3.1.  

   

 



Потциљ 2: Унапређивање радно-активационог укључивања особа са инвалидитетом на тржиште рада 

Мера 3.2.1:  Реализација мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада 

 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство привреде; 
Национална служба за запошљавање. 

Период спровођења:  континуирано 

Врста мере: ПО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у последњој 
години важења АП 

Број запослених особа са инвалидитетом, који су 
претходно били укључени у мере активне 
политике запошљавања, увећан за 15% на 
годишњем нивоу 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање броја запослених 
ОСИ за 60% 

Увећање броја запослених 
ОСИ за 30% 

Број послодаваца који своју законску обавезу 
извршавају запошљавањем особа са 
инвалидитетом увећан за 15% на годишњем 
нивоу. 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање броја послодаваца 
који своју законску обавезу 
извршавају запошљавањем 
ОСИ за 60% 

Увећање броја послодаваца 
који своју законску обавезу 
извршавају запошљавањем 
ОСИ за 30% 

Повећан број запослених особа са 
инвалидитетом у органима државне управе и 
локалне самоуправе за 15% на годишњем нивоу 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање броја запослених 
ОСИ у органима државне 
управе и ЈЛС за 60% 

Увећање броја запослених 
ОСИ у органима државне 
управе и ЈЛС за 30% 

 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита, 
Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја 
ОСИ, 

  

 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.2.1.1. Оснаживање ОСИ ради 
укључивања на тржите рада и 
превенирања ране искључености са 
тржишта рада, кроз успостављање 
заједничких иницијатива НСЗ са 
удружењима ОСИ, образовним 
институцијама и др. ради 
оснаживања ОСИ за укључивање 
на тржите рада. 

 

НСЗ 
 

 

МРЗБСП, 
Инспекторат за 

рад,  
МОС, 
ОЦД, 
ЈЛС, 

Континуирано 
по годинама  

Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

У оквиру 
редовних 
средстаава 
Финансијског 
плаана НСЗ 

*  

3.2.1.2. Промоција примера добре 
праксе у запошљавању ОСИ и мера 
активне политике запошљавања 
ОСИ  
  

МРЗБСП НСЗ, 
МОС, 
ОЦД, 
ЈЛС 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
Буџетирано у оквиру 
активности 1.1.3.1.  
 

   

 

 



Потциљ 2: Унапређивање радно-активационог укључивања особа са инвалидитетом на тржиште рада 

Мера 3.2.2: Развијени и примењени модели социјалног предузетништва и други модели социјалног запошљавања особа са инвалидитетом, укључујући и запошљавање уз 
подршку 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство привреде; 
Национална служба за запошљавање. 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИЕ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години важења 
АП 

Број особа са инвалидитетом укључених у опште 
и прилагођене програме додатног образовања и 
обука у односу на потребе на тржишту рада 

 

Извештај МРЗБСП Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 60% Увећање за 30% 

Број особа са инвалидитетом којима су пружене 
услуге каријерног вођења и саветовања 

Извештај НСЗ Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 60% Увећање за 30% 

Број донетих решења о дозволама за оснивање 
предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом и 
одобрења за спровођење мера и активности 
професионалне рехабилитације за особе са 
инвалидитетом/број програма обука 

Евиденције издатих 
дозвола и одобрења  

Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. 90% у односу на број 
поднетих захтева 

90% у односу на број 
поднетих захтева 

Број предузећа којима је обезбеђена финансијска 
подршка по наменама /број ОСИ обухваћен 
мерама 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП 

Идентификоваће 
се током прве 
године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. 90% у односу на број 
поднетих захтева 

90% у односу на број 
поднетих захтева 

 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 30 – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 
Програм 0803 – Активна политика 
запошљавања 
Програмска активност/Пројекат 0004 - 
Подршка предузећима за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом и Програм 0802 – Уређење 
система рада и радно-правних односа, 
Програмска активност 0002 – Администарција 
и управљање  - редовна средства 

700.000,0 
 

700.000,0 
 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.2.2.1. Унапређивање правног 
оквира за социјално 
предузетништво, у односу на ОСИ 

МРЗБСП МПР 
НСЗ 

IV квартал 2021 Извор 1  
 

  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.2.2.2. 
 

 
 
 
НСЗ: НСЗ учествује у 
изради правног оквира 
за социјално 
предузетништво. 
Имајући у виду да, 
према расположивим 
информацијама, 
поступак није 
завршен, активности 
из ове области можемо 
планирати тек након 
усвајања правног 
оквира 

*  



3.2.2.2. Промоција 
и подстицање развоја социјалног 
предузетништва ОСИ 

МРЗБСП МПР 
НСЗ 

Континуирано  01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

 
ПГ 0803,  
 ПА 0004 
Ек. класиф. 
463 и 481 

700.000,0 
 

700.000,0 
 

3.2.2.3. Обезбеђивање веће 
доступности информација о 
могућностима каријерног развоја 
ОСИ и упознавање ОСИ са 
услугама каријерног вођења и 
саветовања 

МРЗБСП МПР 
НСЗ 

Континуирано  01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 0802, 
 ПА 0002, 
 Ек. класиф. 
 
411 и 412  
 
Администарција и 
управљање  - редовна 
средства и  
 
НСЗ: 
У оквиру редовних 
средстава планираних 
Финансијским планом 
НСЗ 

  

3.2.2.4. Спровођење поступка 
оснивања предузећа за 
професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са 
инвалидитетом и поступка 
издавања одобрења другим 
носиоциома послова 
професионалне рехабилитације за 
спровођење мера и активности 
професионалне рехабилитације 
особа са инвалидитетом  

МРЗБСП  Континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 Буџетирано у оквиру 
активности  3.2.2.2. 
 

  
/ 

 
/ 



3.2.2.5. Обезбеђивање 
континуиране подршке 
предузећима за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом исплатом 
субвенција зарада запосленим 
особама са инвалидитетом и 
средстава за побољшање услова 
рада,  унапређење производних 
програма, увођење стандарда, 
побољшање квалитета производа и 
пружених услуга, прилагођавање 
радних места или у друге сврхе 
путем јавних позива. 

МРЗБСП  Континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.2.2.2. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Потциљ 3: Унапређење инклузивног образовања и доживотног учење за особе са инвалидитетом 

Мера 3.3.1:Обезбеђење адекватне додатне подршке из система образовања, здравља и социјалне заштите деци и ученицима у инклузивном образовном окружењу. 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институције учеснице у спровођењу мера: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство здравља и јединице локалне самоуправе. 

Период спровођења: континуирано  

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години важења 
АП 

Однос броја ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом који похађају редовне школе и 
броја ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом који похађају школе за ученике 
са сметњама у развоју по нивоима образовања 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. 80% ученика са сметњама 
у развоју и 
инвалидитетом који 
похађају редовне школе  

60% ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом 
који похађају редовне 
школе  

Проценат реализованих мера подршке од 
укупног броја препоручених мера од стране ИРК 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. 100% реализованих мера 
подршке од укупног броја 
препоручених мера од 
стране ИРК 

70% реализованих мера 
подршке од укупног броја 
препоручених мера од 
стране ИРК 

Проценат ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом који настављају школовање на 
следећем нивоу образовања (након основног и 
након средњег образовања) 

Годишњи извештај о 
спровиђењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 50% ученика 
са сметњама у развоју и 
инвалидитетом који 
настављају школовање 
након основног 
образовања  
 
Увећање за 30% ученика 
са сметњама у развоју и 
инвалидитетом који 
настављају школовање 
након средњег 
образовања 

Увећање за 30% ученика са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом који 
настављају школовање 
након основног образовања  
 
Увећање за 20% ученика са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом који 
настављају школовање 
након средњег образовања) 



Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 26- Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, Програм 
2001 – Уређење надзор и развој свих 
нивоа образовног система,  Програмска 
активност 0004 – Администрација и 
управљање у области образовања -  
редoвна буџетска средстава  и 
Програмска активност 0012 - Повећање 
доступности образовања и васпитања, 
превенција осипања и дискриминације 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.3.1.1. Обезбеђивање 
прилагођених уџбеника и других 
наставних средстава, као и 
употребе асистивних технологија у 
складу са стручном проценом и 
реалном потребом; 

МПНТР  Континуирано 
по годинама  

Извор 1     

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

 
  ПГ 2001,  
 ПА 2004, 
Ек. класиф.  
411 и 412  
и 
ПГ 2001,  
ПА 0012 
Ек. класиф. 424 

 
 
 
 
 
 
 
1.300,0 

 
 
 
 
 
 
 
1.300,0 

3.3.1.2. Обезбеђивање разумних 
организационих прилагођавања у 
установама образовања и 
васпитања у складу са потребама 

МПНТР  Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.3.1.1. 

 
 

  

3.3.1.3. Креирање одговарајућих 
ваннаставних активности у складу 
са потребама и могућностима ОСИ 
и укључивање деце и ученика са 
инвалидитетом у ваннаставне 
активности  

МПНТР  IV квартал 
2022., 
континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.3.1.1. 

 
 

  

3.3.1.4. Уједначавање индикатора 
праћења стања у инклузивном 
образовању са међународним 
индикаторима и међу ресорима и 
успостављање система 
мониторинга и евалуације 
постигнутих резултата у 
инклузивном образовању 

МПНТР  IV квартал 
2021., 
континуиирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.3.1.1. 
 
 

 
 

  

 



Потциљ 3: Унапређење инклузивног образовања и доживотног учење за особе са инвалидитетом 

Мера 3.3.2: Јачање капацитета стручњака, подизање свести јавности и стално праћење стања 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Период спровођења:  континуирано 

Врста мере: ИЕ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у последњој 
години важења АП 

Број одржаних обука за запослене у образовању 
о правима деце са сметњама у развоју и са 
инвалидитетом и обука о инклузији деце и 
ученика са сметњама у развоју 

Извештај 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 30% од 
циљане вредности у 
последњој години 
примене АП 

Увећање за 30% од почетне 
вредности 

Број учесника обука о правима деце са 
сметњама у развоју и са инвалидитетом и 
учесника обуке о инклузији децеи ученика са 
сметњама у развоју 

Годишњи извештај 
о спровиђењу АП. 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Увећање за 30% од 
циљане вредности у 
последњој години 
примене АП 

Увећање за 30% од почетне 
вредности 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 26 - Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, 
Програм 2001 – Уређење надзор и 
развој свих нивоа образовног 
система, програмска активност 0012 
- Повећање доступности образовања 
и васпитања, превенција осипања и 
дискриминације 

  

 



 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.3.2.1. Обука наставника и других 
стручњака у реализацији 
инклузивног образовно-васпитног 
процеса. 

МПНТР  Континуирано 
по годинама  

Извор 1  
 

  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.3.1.1. 
 

 *  

3.3.2.2. Укључивање тема 
инклузивног васпитања и 
образовања у иницијално 
образовање наставника кроз 
интегрисање ове теме у курикулуме 
наставничких факултета. 

МПНТР  Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.3.1.1. 
 

 
 

  

3.3.2.3. Упознавање јавности о 
инклузивном васпитању и 
образовању и повећање нивоа 
свести родитеља и деце о правима 
деце са инвалидитетом и мерама за 
укључивање у процес инклузивног 
васпитања и образовања. 

МПНТР  Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 
Буџетирано у оквиру 
активности  3.3.1.1. 
 

 
 

  

 

 

 

 



 

Потциљ 4: Унапређење здравствене заштите и неге која задовољава потребе особа са инвалидитетом, уз пуно поштовање права особа са инвалидитетом као пацијената 

Мера 3.4.1: Побољшање доступности и квалитета здравствене заштите и успостављање новог законодавног оквира заштите и унапређења менталног здравља особа са 
инвалидитетом 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИУО 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у 
последњој години важења 
АП 

Измене прописа којима је регулисано лечење 
особа са менталним сметњама у психијатријским 
установама, у складу са Конвенцијом о правима 
особа са инвалидитетом.  

Извештај 
Министарства 
здравља 
 
Сл. гласник РС 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Измењени прописи Израђени нацрти прописа 

Број центара за заштиту менталног здравља у 
заједници 

Извештај 
Министарства 
здравља 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења 
Стратегије. 

2021. Повећање за 30% Повећање за 20% 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 27 – Министарство здравља, Програм 1801 – 
уређење и надзор у области здравства, Програмска 
активност 0001 – Уређење здравственог система, 
Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита, 
Програмска активност  0001 – подршка раду Института  
„Милан Јовановић Батут“ и Програмска активност 0002 
– Подршка раду Института за јавно здравље  

  



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.4.1.1. Сагледавање и измена 
прописа о заштити лица са 
менталним сметњама, о правима 
пацијената и др. у складу са 
одредбама Конвенције о правима 
ОСИ. 

МЗ ОЦД I квартал 2021. Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 1801,  ПА 
0001 Ек.класиф.       
411 и 412   

1.815,1 1.815,1 

3.4.1.2. Креирање базе података о 
деци са ретким болестима и 
инвалидитетом, ради остваривања 
различитих права, 

МЗ ИЗЈЗ Батут IV квартал 
2022., 
континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

 
ПГ 1802,  ПА  

0001 Ек.класиф.       
465 

587,3 587,3 
 

3.4.1.3. Онемогућавање принудних 
медицинских интервенција и 
предузимања принудних мера у 
установама здравствене и 
социјалне заштите без сагласности 
лица 

МЗ  I квартал 2021., 
континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 1801,  ПА 
0001 Ек.класиф.       
411 и 412   

1.210,1 1.210,1 

3.4.1.4. Развој услуга за очување 
менталног здравља за ОСИ – 
спровођење развоја заштите 
менталног здравља: обезбеђење 
сарадње између психијатријских и 
установа социјалне заштите, 
оснивање саветовалишта и центара 
за заштиту менталног здравља у 
локалним срединама. 

МЗ  Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 1801,  ПА 
0001 Ек.класиф.       
411 и 412   

3.630,2 3.630,2 

3.4.1.5. Развијање информационог 
система за регистровање и праћење 
менталних поремећаја. 

МЗ  I квартал 2022., 
континуирано 
по годинама 

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

ПГ 1802,  ПА  
0001 Ек.класиф.       
465 

783,0 783,0 

 



Потциљ 4: Унапређење здравствене заштите и неге која задовољава потребе особа са инвалидитетом, уз пуно поштовање права особа са инвалидитетом као пацијената 

Мера 3.4.2: Унапређење компетенција медицинског особља за пружање квалитетне здравствене заштите и неге особама са инвалидитетом, у складу са концептом инвалидитета 
заснованом на људским правима 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља 

Период спровођења: континуирано 

Врста мере: ИЕ  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност у 
последњој години 
Стратегије 

Циљана вредност у последњој 
години важења АП 

Број обука за унапређење компетенција 
медицинског особља за пружање квалитетне 
здравствене заштите и неге особама са 
инвалидитетом 

Извештај 
Министарства 
здравља 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. Увећање за 30% од 
циљане вредности у 
последњој години 
примене АП 

Увећање за 30% од почетне 
вредности 

Број учесника обука  за унапређење 
компетенција медицинског особља за пружање 
квалитетне здравствене заштите и неге особама 
са инвалидитетом 

Извештај 
Министарства 
здравља 

Идентификоваће се 
током прве године 
спровођења Стратегије. 

2021. Увећање за 30% од 
циљане вредности у 
последњој години 
примене АП 

Увећање за 30% од почетне 
вредности 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета; 
Финансијска помоћ ЕУ 

Раздео 27 – Министарство здравља, 
Програм 1802 – Превентивна 
здравствена заштита, Програмска 
активност  0001 – подршка раду 
Института  „Милан Јовановић 
Батут“  

  

 



Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор финансирања Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2021 2022 

3.4.2.1. Креирање 
мултидисциплинарних обука у вези 
начина приступа, збрињавања и 
пружања здравствених услуга за 
ОСИ 

МЗ Мрежа 
института/завода 
за јавно здравље 

II квартал 2021., 
континуирано 
по годинама 

Извор 1    

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

 
ПГ 1802  ПА  
0001 Ек.клас. 

465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.601,2 2.601,2 

3.4.2.2. Подизање нивоа 
компетентности медицинског 
особља за приступ и процену 
потреба деце са инвалидитетом и 
њихових породица, 

МЗ Мрежа 
института/завода 
за јавно здравље 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета 
 
 Буџетирано у оквиру 
активности 3.4.2.1 
 

   

3.4.2.3. Упућивање одговарајућег 
броја медицинског особља на обуке 
за учење знаковног језика 

МЗ Савез глувих и 
наглувих  Србије 

Континуирано 
по годинама  

01-Општи приходи и 
примања буџета  
 

Процена 
финансијских 
ефеката 
извршиће се 
накнадно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 1 АП: ТАБЕЛА НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА XXXXXX  (назив одабраног АП) 

 

Назив мере и нормативне 
активности  

Орган 
предлагач 
прописа 

Тип прописа Правни основ Квартал у ком се 
пропис доставља 
Влади или 
министру на 
усвајање  

Веза са НПAА Веза са 
преговарачким 
поглављем 

Мера  2.1.1. Реформа законског 
оквира у области пословне 
способности која обезбеђује да 
особе са инвалидитетом уживају сва 
права на равноправној основи са 
другим грађанима и усчпостављање 
система одлучивања уз подршку 
који замењује старатељску заштиту  

      

Нормативна активност  
2.1.1.1.Усаглашавање прописа о 
пословној спосовбности са 
Конвенцијом УН о правима ОСИ 

МРЗБСП Закон Устав Републике Србије 
(члан 97. тач. 10. и 17.) 

III квартал 2021.  ПП 23 

Мера 2.1.3. Унапређење превенције 
и заштите од дискртиминације особа 
са инвалидитетом  

      

Нормативна активност 2.1.3.2. 
Усаглашавање Закона о забрани 
дискриминације са Конвенцијом о 
правима особа са инвалидитетом   

МРЗБСП Закон Устав Републике Србије 
(члан 97. тачка 2.) 

II квартал 2021.   ПП 23 



Мера 3.4.1. Побољшање 
доступности и квалитета 
здравствене заштите и 
успостављање новог законодавног 
оквира заштите и унапређења 
менталног здравља особа са 
инвалидитетом  

      

Нормативна активност  3.4.1.1. 
Сагледавање и измена прописа о 
заштити лица са менталним 
сметњама, о правима пацијената и 
др. у складу са одредбама 
Конбвенције о правима ОСИ 

МЗ Закон Устав Републике Србије 
(члан 97. тач. 2. и 10.)   

I квартал 2021.   ПП 23 

 


