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1. УВОД
Градска општина Врачар је у 2017. години спровела јавни рад „Без баријера - уклањањем
физичких баријера до веће приступачности“ уз подршку Националне службе за запошљавање.
Циљ jавног рада био је повећан ниво приступачности окружења за све грађане и грађанке
Врачара уклањањем баријера и применом стандарда приступачности.
Јавни рад је обухватао активности усмерене на повећање инфраструктурне приступачности
локалног окружења. Фотографисане су све локације на територији Градске општине Врачар на
којима постоје баријере, односно које нису приступачне – зелене површине, тротоари, паркови
и објекти јавне намене. Том приликом је сачињено 3800 фотографија, на основу којих је
добијена анализа стања приступачности на Врачару. У складу са анализом, израђена је Мапа
неприступачности – мапа Врачара са тачним локацијама где је потребно спустити ивичњаке,
уклонити стубиће, санирати оштећења на тротоару, поставити звучну сигнализацију на
семафору, затим где је потребно поставити рампе на улазе у објекте јавне намене и др. У израду
Мапе неприступачности били су укључени представници великог броја удружења особа са
инвалидитетом.
Стратешко планирање у области приступачности јавило се као неопходан корак за достизање
циља, а то је општина приступачна за све грађане и грађанке. Исто тако, постојање воље,
подршке и заинтересованости релевантних актера да се са истим циљем укључе у израду
Стратегије јесте додатни подстрек да се приступи њеној изради.
Посебан подстрек за даљи рад и сложенији приступ питању приступачности, представља
признање Заштитника грађана за допринос развоју свих облика приступачности на својој
територији у 2017. години, и то за стратешко промишљање у развоју приступачности које је
Градској општини Врачар додељено у априлу ове године.
Градска општина Врачар овом Стратегијом жели да побољша положај осетљивих категорија
становништва, односно особа са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу,
спровођењем активности у циљу уклањања препрека, али жели и да повећа безбедност својих
суграђана у саобраћају. Такође, она настоји да подстакне све грађане, пре свега доносиоце
одлука да размотре питање приступачности приликом доношења било нормативних, пословних
и других одлука, посматрајући друштвену и пословну средину кроз призму приступачности,
како би увидели да ли стварају нове баријере, али и да предложе начине да се баријере отклоне.
Стратегија за унапређење приступачности Градске општине Врачар резултат је иницијативе и
жеље руководства Градске општине Врачар да Градску општину Врачар учини приступачном
за све и омогући свима да буду равноправни чланови заједнице, а пре свега да се осећају
једнаким и равноправним, а не дискриминисаним по основу инвалидитета. Такође, она настоји
да створи услове за квалитетан и достојанствен живот свих Врачараца.
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Градска општина Врачар, стратегијски посматрано, треба да буде место без баријера,
архитектонских и комуникацијских, како би биле у потпуности остварене вредности, принципи
и стандарди на којима почивају друштва благостања и модерна, хумана и развијена друштва
које свакако тежимо да достигнемо.
Стратегија за унапређење приступачности се односи на период од 2018. до 2025. године, а
истовремено се усваја Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење приступачности
Градске општине Врачар, за период од 2018-2020. године са утврђеним мерама интервенције, а
који чини саставни део ове Стратегије.

1.1.ПОЧЕТАК ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ И
УЧЕСНИЦИ У ЊЕНОЈ ИЗРАДИ
Веће Градске општине Врачар формирало је у јуну месецу 2018. године Радну групу за израду
Стратегије за унапређење приступачности Градске општине Врачар са циљем израде Нацрта
Стратегије. Радну групу чине Руководилац групе Радмила Сарић, координаторка групе Ирена
Лакобрија Делић и чланови:
1. Нинослава Кришко - Кабинет председника Градске општине Врачар
2. Ана Зеленовић – координаторка у Одељењу за грађевинске и комуналне послове
3. Александра Ковач - Секретаријат за саобраћај Града Београда
4. Милана Јочић - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
5. Бранко Стаматовић - Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар
6. Владан Јончић – ЈКП „Зеленило-Београд“, подручна јединица Врачар
7. Видан Данковић - Удружење за ревизију приступачности
8. Александар Јанковић - Удружење за ревизију приступачности
9. Јелена Стојановић - Савез слепих и слабовидих Србије
10. Мимица Живадиновић - Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
11. Даница Јаслар - Градска организација глувих Београда
12.Мирослав Миро Станишић - Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом
„Победник“
13. Новак Лазендић - Друштво за церебралну и дечију парализу
14. Снежана Благојевић –Удружење грађана Althea

Сви чланови су равноправно учествовали у активностима и раду на изради Стратегије и дали
драгоцен допринос за израду свеобухватног стратешког документа, а свако из свог делокруга
рада, стручности и знања. Приликом прикупљања релевантних информација, анализе потреба и
стања на терену, био је активно укључен велики број представника институција и невладиног
сектора.
У изради Стратегије учествовали су и Михаило Гордић, запослен у Одељењу за друштвене
делатности и пројекте и извршиоци јавних радова „Једнаки и равноправни на Врачару“:
Ознака: К.2.01-5
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Себастијан Асимовски, Маријана Мићић, Милица Радовић и Огњен Јовановић, који су
употпунили анализу стања у погледу приступачности и доступности информација за особе са
инвалидитетом.

1.2. РЕЗИМЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Градска општина Врачар, према подацима Републичког завода за статистику за 2015. годину,
има 57.130 становника. То практично значи да је она, имајући у виду њену површину која
износи мање од 3 км² и да на 1 км² живи 18.974 становника, најгушће насељена општина.
Просечна старост становништва на територији Градске општине Врачар је 44,43 године према
подацима из 2015. године, док индекс старења, који показује колико становника са 60 и више
година долази на 100 становника 0-19 година, износи 183,1. Очекивано трајање живота
живорођених, мушке деце је 74,2, а женске 79,53 године. Стопа живорођених је 11,2 односно
рођено је 642, стопа умрлих је 15, односно умрло је 856 лица, тако да постоји негативан
природни прираштај и износи -214, односно -3,8 на 1000 становника.
Најмање становника чине становници старости између 7 и 14 година (укупно 3229).
Укупни радни контигент становништва (15-64) у 2015. години износио је 37.630, што показује
смањење радног контигента становништва у односу на претходну годину.
На територији Градске општине Врачар је највећи број становника са високим образовањем, а
потом следи средње образовање. Од укупног становништва, 42 % жена има вишу и високу
стручну спрему, док је 43 % мушкараца са вишим и високим образовањем.
Према подацима Републичког завода за статистику из 2011. године, на територији општине
Врачар живи 3084 особа са инвалидитетом, од којих 1012 мушкараца и 2072 жена. 1.797
становника припада старосној групи изнад 65 година.
У Стратегији која се односи на период од 2018. до 2025. године, дефинисане су визија и мисија
Градске општине Врачар у области приступачности:
ВИЗИЈА
Градска општина Врачар је општина по мери човека, приступачна за све, у којој се поштују и
остварују Уставом и законом загарантована људска и грађанска права, без обзира на физичке,
интелектуалне, сензорне, психичке способности и/или старости.
МИСИЈА
Градска општина Врачар, предузима сама и у сарадњи са надлежним органима, институцијама
и удружењима грађана, све мере за унапређење приступачности објеката јавне намене и јавних
површина и за повећање доступности инфомација и услуга.
Радећи стално на промоцији концепта „Дизајн за све“, општина Врачар жели да подигне свест о
појму приступачности и његовој примени, како би сви грађани на једнак начин остваривали
своја права и интересе, испуњавали своје обавезе и били равноправно укључени у све сфере
друштвеног живота.
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Стратегија за унапређење приступачности обухвата три секторске области приступачности у
оквиру којих је дата детаљна анализа стања и идентификовани су и анализирани сви проблеми
са аспекта приступачности и то:
1. Секторска област: Објекти јавне намене
2. Секторска област: Јавне површине-улице, паркови, тргови и стајалишта јавног превоза
3. Секторска област: Информације и комуникације
Имајући у виду сложеност проблема приступачности, територија општине Врачар подељена је
на 4 зоне, како би се уочене баријере отклањале у етапама. На тај начин је обезбеђено
ефикасније прикупљање и обрада података и анализе стања. ЗОНА 1 одређена је као први
приоритет, односно зона у којој ће у периоду од 2018. до 2020. године бити уклоњене све
постојеће баријере које се односе на 1. и 2. секторску област, те ће јавне површине и објекти
јавне намене бити у потпуности приступачни, док ће остале зоне бити обухваћене у преосталом
периоду важења Стратегије и другим акционим планом.
Стратегијом за унапређење приступачности дефинисани су стратешки правци развоја за сваку
секторску област, у оквиру којих су дефинисани стратешки циљеви са специфичним циљевима
чијим се остварењем испуњавају стратешки правци развоја.
Стратешки правац развоја у првој секторској области: Осигурати свим грађанима, без
обзира на њихове интелектуалне, физичке сензорне способности или старосне доби једнак
приступ свим објектима јавне намене, у областима здравства, спорта, културе, социјалне
заштите, управе и друго.
Први стратешки циљ је дефинисан као повећан ниво приступачности објеката у јавном
коришћењу
•

специфичан циљ 1: смањена присутност баријера за 60 %

•
специфичан циљ 2: унапређено знање запослених у јавним предузећима, градским и
општинским органима, као и стручних лица која учествују у планирању, пројектовању и
извођењу, о приступачности и концепту „дизајн за све“ кроз организовање различитих врста
обука едукације (трибине, радионице, тренинзи)
•
специфичан циљ 3: побољшан систем контроле о испуњености стандарда
приступачности како би се спречило стварање нових баријера, кроз полугодишње праћење
извештаја и записника
•
специфичан циљ 4: унапређена координација надлежних органа приликом планирања,
пројектовања и извођења кроз организовање састанака на кварталном нивоу
Други стратешки циљ се дефинише као повећан ниво свести о појму приступачности и
његовој примени, са следећим специфичним циљевима:
•
специфичан циљ 1: унапређен ниво информисања шире друштвене јавности о
приступачности кроз различите облике информисања (медији, билтени, брошуре и слично)
•
специфичан циљ 2: унапређен ниво знања шире друштвене јавности о приступачности
кроз организовање различитих радионица и скупова
Ознака: К.2.01-5
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Стратешки правац развоја у другој секторској области: осигурати свим грађанима да се
несметано и слободно крећу и користе јавне површине, без обзира на њихове интелектуалне,
физичке сензорне способности или старосне године, уклањањем баријера и применом
стандарда приступачности.
Као први стратешки циљ дефинисан је повећан ниво приступачности јавних површина и
јавног превоза са следећим специфичним циљевима:
•

специфичан циљ 1: смањена присутност баријера за 50 %

•
специфичан циљ 2 : унапређено знање запослених у јавним предузећима, градским и
општинским органима, као и стручних лица која учествују у планирању, пројектовању и
извођењу, о приступачности и концепту „Дизајн за све“ кроз организовање различитих врста
обука едукације (трибине, радионице, тренинзи)
•
специфичан циљ 3: побољшан систем контроле о испуњености стандарда
приступачности како би се спречило стварење нових баријера, кроз полугодишње праћење
извештаја и записника
•
специфичан циљ 4: унапређена координација надлежних органа приликом планирања,
пројектовања и извођења кроз организовање састанака на кварталном нивоу
Као други стратешки циљ дефинисан је повећан ниво свести о појму приступачности и
његовој примени у оквиру којих су утврђени следећи специфични циљеви:
•
специфични циљ 1: унапређен ниво информисања шире друштвене јавности о
приступачности кроз различите облике информисања (медији, билтени, брошуре и слично)
•
специфичан циљ 2: унапређен ниво знања шире друштвене јавности о приступачности
кроз организовање различитих радионица и скупова
Стратешки правац развоја у трећој секторској области: осигурати свим грађанима, без
обзира на њихове интелектуалне, физичке, сензорне способности или старосне године једнак
приступ информацијама, уклањањем комуникацијских баријера.
Први стратешки циљ је дефинисан као повећан ниво приступачности информација и
комуникација, у оквиру којих су дефинисани следећи специфични циљеви.
•
специфични циљ 1: успостављена сарадња са институцијама ради унапређења примене
приступачности веб сајтова за 40 %
•

специфичан циљ 2: повећан ниво примене приступачних формата информација

( билтени и водичи на Брајевом писму, аудио и визуелни програми, апликације и опрема ) за 40
%
•
специфичан циљ 3: повећан број стручних тумача за знаковни језик за 20 % кроз обуке и
едукацију
Други стратешки циљ дефинисан је као повећан ниво свести о појму приступачности и
његовој примени, у оквиру којег су постављени следећи специфичн циљеви:
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•
специфичан циљ 1: унапређен ниво информисања шире друштвене јавности о
приступачности кроз различите облике информисања (медији, билтени, брошуре и слично)
•
специфичан циљ 2: унапређен ниво знања шире друштвене јавности о приступачности
кроз организовање различитих радионица и скупова
Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење приступачности Градске општине
Врачар, за период од 2018. до 2020. године, представља оперативни документ којим се
реализују стратешки правци развоја и стратешки циљеви дефинисани Стратегијом. Он садржи
мере, временске оквире за реализацију, изворе финансирања и носиоце реализације. Акциони
план чини саставни део Стратегије.

1.3. ОПШТИ ПОЈМОВИ У ОБЛАСТИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Поједини појмови употребљени у овој Стратегији дефинисани су Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама и имају следеће значење:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

особа са инвалидитетом је особа са телесним, сензорним или интелектуалним
оштећењем која услед баријера које постоје у окружењу не може несметано да се креће
и да користи површине јавне намене, објекте за јавно коришћење, стамбене и стамбено
пословне зграде са десет и више станова, укључујући и јавни превоз и друге услуге
намењене јавности;
особе смањене покретљивости су особе са физичким или сензорним инвалидитетом,
старе особе, труднице, и/или друге особе чија је могућност несметаног кретања
привремено или трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу у окружењу
дизајн за све (универзални дизајн) представља интервенцију на површинама јавне
намене, објектима за јавно коришћење или објектима намењених становању,
укључујући и пратеће уређаје и опрему, с основним циљем да се створе једнаке
могућности приступа, учешћа и употребе за све потенцијалне кориснике, без потребе за
додатним прилагођавањем или специјализованим дизајном;
препрека је физичка, комуникацијска и/или оријентацијска сметња која постоји у
простору, а која особу може ометати и/или спречавати у несметаном приступу, кретању,
боравку, примању неке услуге и/или раду;
приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању,
грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу
којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне
карактеристике, или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење
услуга, боравак и рад;
приступачан објекат, његов део или опрема јесте онај објекат, део објекта или опреме
која осигурава испуњавање обавезних елемената приступачности прописаних овим
правилником
рампа представља елемент приступачности за савладавање висинских разлика.
Обавезни елементи рампе су коса раван, рукохвати, граничници и у посебним
случајевима одморишта или подести;
визуелна најава и звучна најава су упозорења која обавештавају и/или упозоравају
кориснике неког простора путем светлосних и/или звучних сигнала;
звучна сигнализација јесте сигнализација која помаже корисницима приликом кретања
и/или оријентације у простору путем различитих звучних фреквенција (на пример
звучни семафор);
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•

•

индукцијска петља или трансмисијски обруч је систем за побољшање звучног
амбијента у одређеном простору (нпр: на шалтеру, у чекаоници, конференцијској сали и
сл.)
тактилна стаза водиља јесте рељефна обрада ходајуће површине намењена оријентацији
и вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде.

1.4. АНАЛИЗА КОНТЕКСТА
1.4.1. Досадашње активности у области приступачности

Представници удружења грађана особа са инвалидитетом, у комуникацији са руководством
Градске општине Врачар указивали су на проблем неприступачности јавних објеката, јавних
површина и информација, као и на последице и проблеме са којима се особе са инвалидитетом
суочавају, што је утицало да се руководство активно укључи у решавање њихових проблема.
Решавање питања неприступачности изједначено је са борбом против дискриминације особа са
инвалидитетом и покренут је замајац промена у погледу отклањања баријера:
•
•

израђена је Мапа неприступачности;
уведена је бесплатна услуга глувог релеј тумача који преводи на српски знаковни језик
корисницима у управној згради Градске општине Врачар, али и у Центру за социјални
рад, Националној служби за запошљавање, Министарству унутрашњих послова и друго;
• у услужном центру, отворен је Инфо пулт за особе са инвалидитетом, на коме оне могу
добити све информације на једном месту: о социјалној заштити, запошљавању,
доступним обукама и слично, а доступна је услуга глувог релеј тумача за знаковни језик;
• уведени су приступачни формати на званичном општинском сајту: говорне вести ( у
аудио формату), титловани видео материјали, информације о активностима преведене на
српски знаковни језик постављене на youtube канал;
• у сарадњи са Националном службом за запошљавање, организован је Сајам
запошљавања особа са инвалидитетом са ангажованим тумачем за знаковни језик;
• организовани су излети и туристички обиласци за глува лица, уз ангажовање тумача за
знакони језик;
• у организацији Канцеларије за младе Градске општине Врачар и Савеза спортова
Врачара, у Чубурском парку је одржан хуманитарни турнир у кошарци „Трофеј Врачара“
под називом „Врачар без баријера“, а прикупљане су донације за набавку рампе за улаз у
стамбену зграду у Милешевској улици бр. 6.
Градска општина Врачар има приступачан улаз, кретање у згради је прилагођено особама са
инвалидитетом, постављене су индукцијске петље за амплификацију говора и тактилна табла са
распоредом просторија.
1.4.2. Географски и саобраћајни положај Градске општине Врачар

Градска општина Врачар (у даљем тексту: општина Врачар) је централна општина Града
Београда и представља једну од 17 градских општина. Општина Врачар је површине 2.89 км²,
те представља најмању градску општину. Са 56.333 становника (2011) представља и најгушће
насељену београдску општину. Границе општине Врачар чине два булевара: Булевар краља
Александра и Булевар ослобођења и високофреквенте улице Господара Вучића, Војислава
Илића, Краља Милана и Кнеза Милоша, а територија општине Врачар граничи се са градским
општинама Вождовац, Палилула, Звездара и Стари град. Општина Врачар има 139 улица и 9
скверова, а зелену оазу чини пет паркова: Светосавски (54.000 м²), Карађорђев парк (28.500 м²),
Чубурски парк (14.500 м²), Неимарски (6.500 м²) и парк на Црвеном крсту (4.023 м²).
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Тачан положај општине Врачар је од севера према југу и од истока према западу следећи:
•
најсевернија тачка је на углу Булевара краља Александра и Кнеза Милоша на 44° 48'
37,30'' СГШ
•
најјужнија тачка је на углу Господара Вучића и Устаничке на 44° 47' 24,68'' СГШ
•
најзападнија тачка је Електродистрибуција у Масариковој на 20° 27' 45,99'' ИГД
•
најисточнија тачка је у Архитектонској школи на 20° 29' 50,75'' ИГД
Што се надморске висине тиче најниже и највише тачке општине Врачар су:
•
најнижа тачка: 95,7 метара надморске висине је у Бокељској улици на Аутокоманди
•
највиша тачка: 165 метара надморске висине на месту где је Григорије Возаровић
поставио дрвени крст, на Црвеном крсту.

Слика 1. Мапа Београда

Општину Врачар карактерише повезана и распростањена мрежа саобраћајница, а посебно је
значајна близина ауто пута Београд-Ниш Е 75.
Као најважнија саобраћајна петља на територији општине Врачар истиче се Трг Славија.
1.4.3. Демографске карактеристике/структура становништва
1.4.3.1. Становништво према старости и полу

Према попису становништва из 2011. године, на општини Врачар живи 56.333 становника, док
према подацима Републичког завода за статистику за 2016. годину, живи укупно 57.343
становника. Просечна старост становништва на територији општине Врачар је 44 године према
подацима из 2016. године, док индекс старења, који показује колико становника са 60 и више
година долази на 100 становника од 0-19 година, износи 178. Очекивано трајање живота
живорођених износи 77 година. Стопа живорођених износи 11, стопа умрлих је 14, тако да
постоји негативан природни прираштај и износи -3 на 1000 становника.
Табела бр. 1 показује да највећи број становника чине старосне групе од 60-64 године (4.978),
од 30-34 (4.716) и група о 55-59 (4.647). Најмање становника чини група од 10-14 година са
укупно 1.951 становником. Од укупног броја становника, 31.425 чине жене, што је за 6.517
више од мушке популације.
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Табела 1. Становништво према старости и полу, по попису из 2011.

Република
Србија

Београдски
регион

Градска
општина
Врачар

Република
Србија

Београдски
регион

Градска
општина
Врачар

Република
Србија

Пол

Укупно

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

С

7.186.862

328.255

350.154

346.869

401.994

439.741

480.286

М

3.499.176

169.168

179.721

178.419

206.968

225.231

244.911

Ж

3.687.686

159.087

170.433

168.450

195.026

214.510

235.375

С

1.659.440

82.075

77.473

73.182

84.528

98.239

124.931

М

785.826

42.121.

39.805

37.585

43.380

49.294

60.808

Ж

873.614

39.954

37.668

35.597

41.148

48.945

64.123

С

56.333

2.366

2.006

1.951

2.359

3.055

4.208

М

24.908

1.231

970

943

1.193

1.490

1.981

Ж

31.425

1.135

1.036

1.008

1.166

1.565

2.227

Пол

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

С

496.362

493.934

469.934

483.986

520.344

596.279

528.414

М

252.554

248.554

234.274

238.502

254.508

289.566

249.785

Ж

243.860

245.380

235.654

245.484

265.836

306.713

278.629

С

133.595

123.423

110.513

108.033

114.042

134.576

123.068

М

65.348

60.148

53.747

51.239

52.883

61.859

54.719

Ж

38.247

63.275

56.766

56.794

61.159

72.717

68.349

С

4.716

3.902

3.551

3.466

3.744

4.647

4.844

М

2.234

1.791

1.634

1.613

1.568

1.944

2.141

Ж

2.482

2.482

1.917

1.853

2.176

2.703

2.703

Пол

65-69

70-74

75-79

80-84

85
више

С

339.444

354.142

298.612

176.568

81.550
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и

Пунолетни

Просечна
старост

5.923.734

42,2
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Београдски
регион

Градска
општина
Врачар

М

154.775

153.847

122.964

67.814

27.667

2.849.124

40,9

Ж

184.669

200.295

175.648

108.754

53.883.

3.074.610

43,6

С

72.536

77.625

63.768

38.089

19.744

1.376.783

41,8

М

32.127

33.059

26.484

14.224

6.996

640.512

40,3

Ж

40.409

44.566

37.284

23.865

12.748

736.271

43,2

С

2.697

2.720

2.396

1.993

1.578

48.655

44,9

М

1.115

1.037

868

686

469

21.092

42,5

Ж

1.582

1.683

1.528

1.307

1.109

27.563

46,8

Извор:Републички завод за статистику

У табели бр. 2 представљени су новији подаци о становништву Градске општине Врачар према
старосним групама и према полу у 2015. и 2016. години. Подаци показују да најмање
становника чине становници старости између 15 и 18 година (укупно 1.604), а да је њихов број
у 2016. години повећан у односу на 2015. годину.
Табела 2. Становништво према старосним групама и полу

Ознака: К.2.01-5
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Графикон 1.

Према приказаном графикону бр. 1 можемо уочити да је у 2016. години већи број жена које
живе на подручју општине Врачар него мушкараца. Од 57.343 становника жена има 32.015, а
мушкараца 25.328.
1.4.3.2 Становништво према националности на територији општине Врачар

Према попису из 2011. године, од укупног броја становништва Градске општине Врачар (56.333)
највећи број се изјашњава као Срби 50.561, затим Југословени 601, Црногорци 503, Роми 254
становника. Преглед броја становника према свим израженим националностима дат је у табели
испод.

Табела 3. Становништво према националности

176

Муслимани

62

Македонци

601

Мађари

122

Југословени

1

Горанци

11

Власи

24

Б уњевци

39

Бугари
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43

Бошњаци

50. 561

Албанци

Срби

Укупно
56. 333

105
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503

Остали

266

Црногорци

7

Хрвати

97

Украјинци

22

Словенц и

16

Словаци

71

Русини

254

Руси

Роми

Немци
22

328

Извор: Попис становништва у 2011. години

1.4.3.3. Становништво по образовању на територији општине Врачар

Према попису из 2011. године на територији општине Врачар живи највећи број становника са
високим образовањем, а потом следи средње образовање. Као позитивна карактеристика може
се издвојити и то да је проценат високо образованих у односу на средње образоване, виши и код
жена и код мушкараца. Од укупног становништва, 42 % жена има вишу и високу стручну
спрему, док 43 % мушкараца је са вишим и високим образовањем (графикон бр. 2).
Графикон 2. Становништво по образовању

У табели бр. 4 можемо видети податке из 2015. године који показују да је 21.278 становника са
високим образовањем, а затим следе становници са средњом стручном спремом (19.428).
Проценат лица у укупном становништву општине Врачар без школске спреме износи 0,35% и
око 7% са основним образовањем.

Ознака: К.2.01-5
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Табела 4. Становништво према стручној спреми
Укупно

Без
школске

Основно

Средње

Више

Високо

непознато

Образовање

образовање

образовање

образовање

Спреме
С

50010

149

3545

19428

4899

21278

190

М

21764

38

1327

8652

2173

9410

83

Ж

28246

111

2218

10776

2726

11868

107

Извор: Национална служба за запошљавање, 2015. година
1.4.3.4 Демографске промене

На Врачару, као и у целој Србији, демографске промене се крећу у негативном правцу због
негативне стопе природног прираштаја, која износи – 3. Без обзира на тај податак, на Врачару
имамо минимално повећање броја становника у протеклим годинама.
Кретање становништва од 2009. до 2016. године према подацима Републичког завода за
статистику показује годишње благо повећање становника који живи на територији Градске
општине Врачар (табела 5).

Табела 5. Кретање становништва од 2009. до 2016
Регион

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Врачар

55.761

55.962

56.417

56.698

56.854

56.922

57.130

57.343

(Извор: Републички завод за статистику)

Овакво стање је пре свега резултат урбанистичке позиције општине Врачар, као једне од
централних општина Града Београда. На графикону бр. 3 приказан је број досељених и
одсељених лица од 2014. до 2016. године.

Ознака: К.2.01-5
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Графикон 3.

1.4.3.5. Особе са инвалидитетом на територији општине Врачар

Према Попису становништва, домаћинстава и станова, у Србији 2011. живи 571.780 особа са
инвалидитетом од укупно 7.186.862 становника, што представља око 8% укупног
становништва. Посматрано према полу, међу особама са инвалидитетом већи је удео жена
(58,2%) него мушкараца. Према врсти проблема (вид, слух, ход, памћење/концентрација,
самосталност при одевању / исхрани / одржавању личне хигијене и комуникација, највећи
проценат је оних који наводе да имају проблема са мобилношћу, а најмањи број је оних који
имају проблеме у комуникацији. На основу процена Европске агенције за реконструкцију,
вршеним 2006. као полазне године за реализацију Прве Стратегије, у Републици Србији живи
између 700.000 и 800.000 особа са инвалидитетом (што је и просечан број особа са
инвалидитетом у земљама ЕУ – између 8% и 12% од укупног броја становника).
Према подацима Републичког завода за статистику из 2011. године, на територији Града
Београда живи укупно 98.427 особа са инвалидитетом, од којих 39.837 мушкраца и 58.587 жена.
Највећи број је у старосној категорији изнад 65 година ( 60.617).
Према горе наведеном извору, на територији општине Врачар живи 3084 особа са
инвалидитетом, од којих 1012 мушкараца и 2072 жена. 1.797 становника припада старосној
групи изнад 65 година.
У табели испод дата су удружења особа са инвалидитетом која своје делатности обављају на
територији општине Врачар, као и број њихових чланова.

Ознака: К.2.01-5
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Назив
Општинска организација Савеза слепих
Србије – Врачар

Градска организација глувих Београда

Инвалидитет Број чланова
слепи

глуви

Друштво мултипле склерозе Србије

мултипла
склероза

Удружење аутизам - право на живот

аутизам

Друштво за церебралну и дечију парализу
Врачар

церебрална
парализа

Национална организација особа са
инвалидитетом Србије

75
46 чланова на
општини Врачар,
810 на територији
Града Београда
1000 чланова градска
организација на
Новом Беoграду,
4.000 чланова на
нивоу Републике
Србије
120 чланова на
територији Града,
око 30 чланова на
општини Врачар
37 чланова на
општини Врачар

800.000 особа са
инвалидитетом на
нивоу Републике
Србије

"...ИЗ КРУГА - Београд, организација за
заштиту права и подршку женама са
инвалидитетом"

563 чланова у
Београду

"Удружење за борбу против дијабетеса
града Београда - Плави Круг"

дијабетес

710.000 у Србији,
10% становника
општине има
дијабетес

хемофилија

Више од 500
чланова у Србији,
више од 100 у
Београду са
хемофилијом и
поремећајима
крварења

Удружење хемофиличара Србије

Ознака: К.2.01-5
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Удружење дистрофичара Београда

дистрофија

Спортско удружење "Специјална
Олимпијада Србије"

Спортско друштво глувих Олимпија
Београд

глуви

Културно уметничко друштво глувих
"Радивој Поповић"

глуви

14 чланова на
општини Врачар,
438 чланова на
нивоу Града
Београда
Подаци само на
нивоу Републике
Србије, 2900
чланова, око 5000
особа са
инвалидитетом
који долазе и
такмиче се
60 чланова на
нивоу Града
Београда
200 чланова на
нивоу Града
Београда

Табела 6. Удружења особа са инвалидитетом
1.4.4. Правни контект

Обезбеђивање приступачности јавних објеката, јавних површина, саобраћајне инфраструктуре,
информација и комуникација и услуга и производа, неопходан је услов за уживање свих права
која на једнак начин припадају свим грађанима Републике Србије. Веза неприступачности са
дискриминацијом је очигледна, јер неприступачност онемогућава одређене категорије
страновништва да на једнак начин остварују своја права, интересе и обавезе, узрокује
дискиминацију и на крају, социјалну искљученост. Посебно је ова веза видљива у законским
прописима којима се забрањује било који облик дискиминације и по било ком основу,
укључујући инвалидитет.
•

Међународно законодавство

1. Општом декларацијом о правима човека (усвојеном 1948. године од стране Генералне
Скупштине УН), чланом 2. предвиђено је: „Сваком припадају сва права и слободе проглашене у
овој Декларацији без икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести,
политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или
других околности, а као основно људско право гарантује се слобода кретања“.
2. Међународни пакт о грађанским и политичким правима ( усвојен 1966. године од стране
Генералне Скупштине УН) и Међународни пакт о економским, социјалним и културним
правима (усвојен
1966. године од стране Генералне Скупштине УН) којима се гарантује да ће различита права
бити остваривана без икакве дискриминације и обавезују државе потписнице да поштују и
јамче права призната Пактом.
3. Међународна Конвенција о правима особа са инвалидитетом (усвојена 2006. године од стране
Генералне Скупштине УН) обавезује државе стране уговорнице да прихватају да обезбеде и
унапреде пуно остваривање свих људских права и основних слобода за све особе са
инвалидитетом без дискриминације било које врсте по основу инвалидитета. У складу са
Ознака: К.2.01-5

Страна 19 од 79

поштовањем начела забране дискриминације, пуног и ефикасног учешћа и укључивања у
друштво и доступности, а у циљу омогућавања самосталног живота и пуног учешћа у свим
сферама живота, у члану 9. утврђена је обавеза државе да предузме одговарајуће мере да
особама са инвалидитетом обезбеди приступ, равноправно са другима, физичком окружењу,
превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе и комуникационе
технологије и системе, као и другим погодностима и услугама које су отворене односно које
стоје на располагању јавности, како у урбаним тако и у руралним срединама, а даље у истом
члану се наводе мере које треба да реализује и примени и то: да обезбеди натписе на Брајевом
писму и у лако читљивом формату у зградама и другим објектима отвореним за јавност, или
намењеним јавности, обезбеди друге облике живе асистенције и посредника, укључујући
водиче, читаче и преводиоце на знаковни језик како би олакшали приступ зградама и другим
објектима отвореним за јавност, или намењеним јавности, промовише друге одговарајуће
облике асистенције и подршке особама са инвалидитетом како би им осигурале приступ
информацијама, затим развија, подстиче и надзире примену минималних стандарда и смерница
за приступачност зграда и услуга отворених за јавност, или намењених јавности, осигура да
приватна лица и предузетници који пружају услуге и држе објекте отворене за јавност, или
намењене јавности, узму у обзир све аспекте приступачности за особе са инвалидитетом.
•

Домаће законодавство

1. Устав Републике Србије ( „Службени гласник РС“, бр. 83/2006 и 98/2006) забрањује
дискриминацију и у члану 21. наведено је да су пред Уставом и законом сви једнаки, као и да је
забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по
основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести,
политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или
физичког инвалидитета.
2. Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Службени гласник
РС", бр. 33/2006) уређује се општи режим забране дискриминације по основу инвалидности,
посебни случајеви дискриминације особа са инвалидитетом, поступак заштите особа изложених
дискриминацији и мере које се предузимају ради подстицања равноправности и социјалне
укључености особа са инвалидитетом. Органи јавне власти дужни су да особама са
инвалидитетом обезбеде уживање права и слобода без дискриминације. Чланом 13. забрањена
је дискриминација на основу инвалидности у погледу доступности услуга и приступа објектима
у јавној употреби и јавним површинама. Даље, члан 16. прописује да су власник објекта у јавној
употреби, као и јавно предузеће надлежно за одржавање јавних површина, дужни да обезбеде
приступ објекту у јавној употреби, односно јавној површини свим особама са инвалидитетом,
без обзира на врсту и степен њихове инвалидности.
Исто тако члан 33. придвиђа да су јединице локалне самоуправе дужне да предузму мере с
циљем да се физичка средина, зграде, јавне површине и превоз учине приступачним особама са
инвалидитетом.
И на крају, члан 35. прописује да су Органи државне управе, територијалне аутономије и
локалне самоуправе надлежни за послове културе и медија дужни да предузму мере, с циљем да
се особама са инвалидитетом учине приступачним информације и комуникације путем
употребе одговарајућих технологија. Мером из става 1. овог члана сматра се нарочито дневно
саопштавање информација намењених и особама са инвалидитетом одговарајућом
технологијом симултаног писаног текста.
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3. Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", бр. 22/2009). Овим законом
уређује се општа забрана дискриминације, облици и случајеви дискриминације, као и поступци
заштите од дискриминације. Посебно се у члану 17. наводи дискримиција у пружању јавних
услуга и коришћењу објеката и површина који гласи: „Дискриминација у пружању јавних
услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на
основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи
испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању
услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица.
Свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби (објекти у којима се налазе
седишта органа јавне власти, објекти у области образовања, здравства, социјалне заштите,
културе, спорта, туризма, објекти који се користе за заштиту животне средине, за заштиту од
елементарних непогода и сл.), као и јавним површинама (паркови, тргови, улице, пешачки
прелази и друге јавне саобраћајнице и сл.), у складу са законом.“
4. Законом о употреби знаковног језика („Службени гласник РС“, бр. 38/15) уређује се
употребa знаковног језика, односно право на учење знаковног језика и право на употребу услуге
тумача за знаковни језик, начин употребе услуге тумача за знаковни језик, мере за подстицање
примене и унапређење употребе знаковног језика кроз информисање и образовање на
знаковном језику и друга питања од значаја за употребу знаковног језика.
Чланом 6. је предвиђено да глува особа која користи знаковни језик, односно глува особа која
није у могућности да на основу другог облика комуникације, читањем са усана, писањем или на
други начин, оствари неко право, на закону заснован интерес или изврши обавезу има право на
употребу услуге тумача за знаковни језик. Употреба услуге тумача за знаковни језик обезбеђује
се непосредним ангажовањем тумача за знаковни језик или на други начин прихватљив глувој
особи, употребом савремених техничких достигнућа.
5. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009исправак, 64/2010-одлука УС и 24/2011) прописује у члану 30. да правила уређења садржана у
просторном плану подручја посебне намене, просторном плану јединице локалне самоуправе и
урбанистичким плановима садрже нарочито: услове којима се површине и објекти јавне намене
чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности и
обавезе извођача радова и одговорног извођача радова.
У члану 152. предвиђено је да је одговорни извођач радова дужан да између осталог, изводи
радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно пројекту за
извођење, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности
техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за поједине врсте радова,
инсталација и опреме;
Члан 153. прописује да инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно
извођења радова за које је издата грађевинска дозвола који између осталих обухвата контролу и
проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких
норматива, укључујући стандарде приступачности. Даље, чланом 206. предвиђена је новчана
казна од 300.000 динара којом ће се казнити за прекршај привредно друштво или друго правно
лице које је инвеститор објекта ако не обезбеди приступ објекту особама са инвалидитетом у
складу са стандардима приступачности.
6. Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) прописују се ближе стандарди који дефинишу
обавезне техничке мере и услове за планирање, пројектовање и изградњу објеката, којима се
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осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
Приступачност, у смислу овог правилника, односи се на зграде јавне и пословне намене, објекте
за јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), као и на стамбене и стамбено пословне зграде
са десет и више станова, затим на планирање нових објеката и простора, пројектовање и
изградњу и доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и адаптацију постојећих објеката,
када је то могуће у техничком смислу.
1.4.5. Политички контекст

Општина Врачар је део територије града Београда у којој се врше одређени послови локалне
самоуправе утврђени Статутом града Београда. Грађани учествују у вршењу послова Градске
општине преко изабраних одборника у Скупштини Градске општине Врачар, путем грађанске
иницијативе, збора грађана и референдума, а у складу са Уставом, законом, Статутом града и
актима Градске општине.
Органи Градске општине Врачар су:
1. Скупштина Градске општине је највиши орган коју чини 45 одборника, а које грађани бирају
на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са законом. Председника
Скупштине и заменика председника Скупштине бира Скупштина Градске општине из реда
одборника.
2. Председник Градске општине Врачар је орган извршне власти и истовремено је председник
Већа Градске општине, а бира га Скупштина Градске општине из реда одборника на 4 године,
тајним гласањем, већином гласова свих одборника, а на предлог председника Скупштине
Градске општине. Председник општине има заменика који се бира на исти начин (само на
предлог кандидата за председника градске општине).
3. Веће Градске општине, извршни орган који чине председник Градске општине, заменик
председника Градске општине и 9 чланова. Чланове Већа Градске општине бира
Скупштина Градске општине из реда одборника и из реда грађана (истовремено са избором
председника општине и његовог заменика), а на предлог кандидата за председника Градске
општине.
4. Управа градске општине је јединствен орган, којим руководи начелник управе Градске
општине (који може имати и заменика), а које поставља веће Градске општине на период од 5
година, а на основу јавног огласа.
Грађани учествују у вршењу послова Градске општине преко изабраних одборника у
скупштини Градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у
складу са Уставом, законом, Статутом града Београда и актима Градске општине Врачар.
1.4.6. Економски контекст

Положај, величина и друге карактеристике општине од утиција су на привредне гране које ће се
развијати, те на њој нису развијени идустријски и пољопривредни капацитети. Велики број
привредних друштва имају или отварају своја седишта или представништва. Пословни простор
на Врачару је у пословном окружењу веома тражен и значајан, првенствено због самог
положаја општине, али и структуре, интересовања и друштвених навика његовог становништва,
али и туриста. У 2016. години општину Врачар је посетило укупно 75.794 туриста, од којих
домаћих 14.678 и страних 61.116. Укупно је остварено 190.834 ноћења, од којих домаћи туристи
49.558 и страни 141.276 ноћења.
Последично, услужне делатности су веома развијене и чине најзначајнији део привреде
Врачара, посебно у делу угоститељства и трговине.
Ознака: К.2.01-5

Страна 22 од 79

У 2017. години, према подацима Агенције за привредне регистре, било је 4.016 активних
привредних друштава и активних предузетника 3.319, док је новооснованих привредних
друштава 338, а брисаних/угашених 94, као и новооснованих предузетника 481 и
брисаних/угашених 264.
Број формално запослених у 2017. години износио је 35.079 лица. Код послодаваца са седиштем
на територији општине Врачар, у периоду јануар-новембар 2017. године, запослило се укупно
4.325 лица са евиденције НСЗ, што је за 2,3% више у односу на исти период претходне године
(4.227 лица).
Структура лица је следећа:
-

55,35% (2.394 лица) чине жене;
учешће младих до 30 година је 38,13% (1.649), док је
учешће старијих од 50 година 16,12% (697);
лица са средњом стручном спремом (III-V степен) имају учешће 30,45% (1.317), затим
следе:
лица са вишом школом и факултетом (VI - VIII степен) 21,8% (943), док је
лица без квалификација и нискоквалификованих (I и II степен) 14,47% (626).

Највећи број запослених је у следећим секторима: административне и помоћне услужне
делатности (35,19%), трговини (10,0%), прерађивачкој индустрији (8,39%), затим у стручним,
научним, иновационим и техничким делатностима (6,96%), као и у: грађевинарству (5,66%),
осталим услужним делатностима (5,85%), образовању (5,55%), здравству и социјалној заштити
(3,91%); обавезно социјално осигурање (1,64%), услуге информисања и комуникације, (по
4,81%), уметност, забава и рекреација (2,34%), финансијске делатности и делатност осигурања
(2,47%), док је код осталих грана делатности, запослено укупно 0,79% лица.
Просечна зарада запослених (без пореза и доприноса) у 2017. години износила је 63.274 динара,
док је у 2016. години износила 61.342 динара.
Према евиденији Националне службе за запошљавање у 2017. години, послодавци са седиштем
на територији Градске општине Врачар, пријавили су укупно 787 потреба за посредовањем у
запошљавању незапослених лица, међу којима су најтраженија следећа занимања:
административне и помоћне услужне делатности - 212 извршилаца; прерађивачка индустрија 101 извршилац; грађевинарство - 98 извршилаца; образовање - 83 извршилаца; трговина на
велико и мало - 79 извршилаца; стручне, научне, иновационе и техничке делатности - 71
извршилац; здравствена и социјална заштита - 31 извршилац; остале услужне делатности - 30
извршилаца; услуге смештаја и исхране - 22 извршилаца; информисање и комуникације - 20
извршилаца; финансијске делатности - 14 извршилаца; државна управа - 10 извршилаца;
саобраћаји складиштење -7 извршилаца; уметност забава и рекреација - 5 извршилаца;
пословање некретнинама - 3 извршиоца; пољопривреда, шумарство и рибарство - 1 извршилац.
На евиденцији незапослених лица на подручју општине Врачар, на дан 30.11.2017. године
евидентирано је 2.754 лица. У укупном броју незапослених лица 60,3% (1.660) чине жене,
учешће младих до 30 година је 17,9% (494), док је старијих од 50 година 36,2% (996).
Стопа ризика од сиромаштва (2013, Извор Светска банка и РЗС) износи 5,3 %.
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2. ВИЗИЈА И МИСИЈА
2.1. ВИЗИЈА
Градска општина Врачар је општина по мери човека, приступачна за све, у којој се поштују и
остварују Уставом и законом загарантована људска и грађанска права, без обзира на физичке,
интелектуалне, сензорне, психичке способности и/или старости.

2.2. МИСИЈА
Градска општина Врачар предузима сама, и у сарадњи са надлежним органима, институцијама
и удружењима грађана, све мере за унапређење приступачности јавних објеката и јавних
површина и за повећање доступности инфомација и услуга.
Радећи стално на промоцији концепта „Дизајн за све“, општина Врачар жели да подигне свест о
појму приступачности и његовој примени, како би сви грађани на једнак начин остваривали
своја права и интересе, испуњавали своје обавезе и били равноправно укључени у све сфере
друштвеног живота.

3. ОПИС И АНАЛИЗА СТАЊА
3.1. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА
Општина Врачар је свесна сопствене одговорности и колико је важна улога локалне заједнице у
борби против дискриминације, посебно када је у питању дискриминација особа са
инвалидитетом. Особе са инвалидитетом се у свакодневном животу сусрећу са бројним
препрепрекама и најчеће су социјално искључени, односно не учествују у свим друштвеним
токовима. Особе са инвалидитетом које користе колица не могу самостално да приступе Центру
за социјалан рад и остваре права из области социјалне заштите, оне не могу да уђу у Институт
за трансфузију крви, како би добровољно дале крв или урадиле одређену анализу крви.
Родитељи који користе колица не могу да присуствују јавном часу свог детета у Музичкој
школи „Мокрањац“ нити да погледају приредбу у Основној школи „Синиша Николајевић“.
Глува особа у Дому здравља Врачар не може да оствари комуникацију и добије информацију у
вези са лечењем, јер особа користи само српски знаковни језик. Слепо лице не може
самостално да пређе раскрницу на којој нема звучних уређаја на семафорима, нити да се
самостално креће од аутобуске станице на којој сиђе до нпр. Каленић пијаце, јер нема тактилне
стазе нити других система за оријентацију. Родитељи који гурају колица, не могу да прођу
тротоаром због паркираних аутомобила, или је ширина тротоара мања од прописане, те морају
да се крећу коловозом и тако угрожавају своју и безбедност свог детета.
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Стога је обавеза локалне самоуправе, али и свих осталих субјеката, да обезбеде свим грађанима
и грађанкама несметано кретање и омогуће приступ објектима јавне намене, јавним
површинама, јавном превозу и информацијама.
Први значајан корак ка унапређењу приступачности који је предузет од стране Градске
општине Врачар била је израда Мапе неприступачности у овиру Јавног рада „Без баријера“,
који је спроведен у периоду од маја до новембра месеца 2017. године. Мапа неприступачности,
представља резултат анализе стања приступачности на Врачару, односно утрвђено је стварно
стање приступачности. У мапи ( видети слику број 2) је идентификовано следеће стање:
•
•
•
•
•

На 92 локације не постоји звучна сигнализација
На 287 локација постоје оштећења на тротоару
Постоји 360 препрека у виду стубићи, бандера и друго
на 260 локација не постоји рампа
430 паркираних возила који ометају кретање

Слика 2. Мапа неприступачности
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У наредној табели бр. 7 приказане су снаге и слабости као интерни фактори, као и шансе и претње
које могу доћи из окружења.

SWOT Анализа
СНАГЕ
•

Постојање

Радне

СЛАБОСТИ

групе

за

унапређење

приступачности Градске општине Врачар

•

•

Воља руководства Градске општине Врачар

•

Постојање програма намењених особама са

општине Врачар
•

инвалидитетом
•

Стручност

и

искуство

реализатора/ки

•

Успостављена

сарадња

са

институцијама

•

Ограничена надлежност Градске општине
Врачар

•

директорима/директоркама школа и другим
•

Ограничена финансијска средства у Буџету
Градске општине Врачар

активности
•

Непостојање стратегије развоја Градске

Потреба јачања капацитета запослених у
области приступачности

•

Недовољна

сарадња

Градске

општине

Могућност укључивања свих релевантних

Врачар и привредних субјеката услужног

актера

сектора

Успостављена
удружењима

ближа
особа

са

сарадња

са

инвалидитетом,

Секретаријатом за имовинске и

•

Низак ниво сензибилисаности запослених
према особама са инвалидитетом

правне

послове, Секретаријатом за саобраћај и
Министарством

за

рад,

запошљавање,

борачка и социјална питања
•

Поседовање релевантних података која се
тичу потреба особа са инвалидитетом

•

Медијска промоција и покривеност

•

Подршка надлежних органа

•

Постојање

Акционог

плана

безбедности

саобраћаја Градске општине Врачар
•

Обезбеђена бесплатна услуга тумача за
српски знаковни језик

•

Обезбеђена

приступачност

званичног

општинског сајта
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ШАНСЕ
•

Доступност

ПРЕТЊЕ

финансијских

средстава

из

•

Републичког буџета за спровођење мера
•

Постојање

законских

и

•

•

Дискриминација особа са инвалидитетом је

унапређење

положаја

забрањена Уставом и законима

инвалидитетом РС

•

Заинтересованост институција да се укључе у

•

активности локалне политике унапређења

•

сектора

Стратегије
особа

за
са

Неадекватно тумачење прописа који се
Непотпуна

примена

законских

и

подзаконских прописа

Повећан ниво свести по питањима положаја

•

ОСИ

Нерешена питања власништва објеката и
проблем

Извештај

Повереника

за

идентификовања

власника

објеката

заштиту

равноправности и податак да је навећи број

•

Низак ниво свести и знања запослених у

упућених притужби због дискриминације

градским органима и службама по питању

особа

приступачности

са

инвалидитетом

због

неприступачности објектима, површинама,
услугама и информацијама
•

за

тичу приступачности

ОСИ

•

услужног

важеће

Доступост фондова ЕУ

•

Несензибилисаност
Непостојање

•

решења

према особама са инвалидитетом

подзаконских

прописа који се односе на приступачност

неадекватних

уклањање препрека
•

положаја особа са инвалидитетом

Постојање

Постојање

Стратегије

саобраћаја

•

ad hoc решења за уклањање баријера
(покретне рампе непрописног нагиба или

за

безбедност

тумачи са недовољним знањем српског
знаковног језика)

Табела 7. SWOT Анализа

3.1.1. Зоне општине Врачар

Имајући у виду сложеност проблема приступачности, територија општине Врачар подељена је
на 4 зоне, како би се уочене баријере отклањале у етапама. На тај начин је обезбеђено
ефикасније прикупљање и обрада података и анализе стања. ЗОНА 1 одређена је као први
приоритет, односно зона у којој ће у периоду од две године бити уклоњене све постојеће
баријере које се односе на 1. и 2. секторску област, те ће јавне површине и објекти јавне намене
бити у потпуности приступачни, док ће остале зоне бити обухваћене у преосталом периоду
важења Стратегије и другим Акционим планом.
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Слика 3. Мапа Врачара по зонама

ЗОНА 1 обухвата улице:
1. Борислава Пекића
4. Боре Станковића
7. Војводе Драгомира
10. Даничарева
13. Милешевска
16. Саве Текелије
19. Скерлићева
22. Кичевска
25. Цара Николаја II
28. Јиречекова
31. Новопазарска
34. Тополска
37. Молерова
40. Катанићева
43. Сјеничка
46. Патријарха Варнаве
49. Бране Црнчевића - бивша
Охридска
52. Сквер Слободана Марковића –
код градића Пејтон
Ознака: К.2.01-5

2. Бојанска
5. Виловског
8. Вишка
11. Николија Краснова
14. Макензијева
17. Јована Рајића
20. Тимочка
23. Кнегиње Зорке
26. Чубурска
29. Орловића Павла
32. Петроградска
35. Каленићева
38. Курсулина
41. Крунска
44. Соколска
47. Невесињска
50. Плато Моме Капора
код Мачванска

3. Баба Вишњина
6. Вукице Митровић
9. Гружанска
12. Жичка
15. Масарикова
18. Мачванска
21. Сазанова
24. Максима Горког
27. Цељска
30. Радослава Грујића
33. Његошева
36. Мутапова
39. Ивана Ђаје
42. Коче Капетана
45. Тамнавска
48. Митровићев пролаз
51. Плато Соје Јовановићиспред Каленић пијаце
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ЗОНА 2 обухвата улице:
1. Алексе Ненадовића
4. Булевар
краља
Александра
(парна
страна)
7. Војводе Петка
10. Десанке Максимовић
13. Кумановска
16. Кнезаод Семберије
19. Млатишумина
22. Синђелићева
25. Трнски пролаз
28. Проте Матеје
31. Синђелићево сокаче
34. Хаџи – Проданова
37. Хаџи – Ђерина

2. Београдска
5. Војводе
Шупљикца
(парна страна)

3. Браће Недић
6. Плато Ђоке Вјештице
(фонтана код Београђанке)

8. Голсвордијева
11. Кнеза Милоша
14. Лазаревићева
17. Лозничка
20. Светог Саве
23. Краља Милана
26. Хаџи Рувимова
29. Радивоја Кораћа
32. Смиљанићева
35. Томаша Јежа
38. Ресавска

9. Патријарха Гаврила
12. Краља Милутина
15. Љубостинска
18. Мишарска
21. Пожаревачка
24. Трг Славија
27. Нишка
30. Светозара Марковића
33. Средачка
36. Трнска

ЗОНА 3 обухвата улице:
1. Анастаса Јовановића
4. Господара Вучића
7. Гастона Гравијеа
10. Дубљанска
13. Моравска

2. Браничевска
5. Стојана Протића
8. Генерала Рајевског
11. Ламартинова
14. Војводе Хрвоја

16. Јанка Веселиновића
19. Михаила Гавриловића
22. Др Милутина Зечевића
25. Ранкеова
28. Хаџи Мелентијева
31. Подгоричка
34. Булевар ослобођења
(непарна страна)

17. Корнелија Станковића
20. Небојшина
23. Николаја Хартвига
26. Ријечка
29. Чернишевског
32. Политова
35. Светозара Глигорића – део
Дубљанске

3. Бокељска
6. Јужни булевар
9. Граничарска
12. Максима Горког
15. Интернационалних
бригада
18. Милорада Митровића
21. Петра Кочића
24. Рудничка
27. Симе Игуманова
30. Ђорђа Вајферта
33. Устаничка

ЗОНА 4 обухвата улице:
1. Авде Карабеговића
4. Војводе Танкосића
7. Владимира Карића
10. Генерала Хорватовића
13. Младе Босне
16. Ђердапска
19. Карловачка
22. Браће Радовановић
25. Церска
28. Церски пролаз

Ознака: К.2.01-5

2. Веле Нигринове
5. Вардарска
8. Војислава Илића
11. Граховска
14. Грочанска
17. Јадранска
20. Максима Горког
23. Светолика Ранковића
26. Нова 501
29. Шуматовачка

3. Видовданска
6. Велимира Тодоровића
9. Вучедолска
12. Данила Киша
15. Грчића Миленка
18. Метохијска
21. Марулићева
24. Тодора од Сталаћа
27. Николе Стефановића
30. Томе Максимовића
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3.2. СЕКТОРСКЕ ОБЛАСТИ
Стратегија обухвата три секторске области приступачности у оквиру којих је дата детаљна
анализа стања и идентификовани су и анализирани сви проблеми са аспекта приступачности и
то:
1. Секторска област: Објекти јавне намене
2. Секторска област: Јавне површине - улице, паркови, тргови и стајалишта јавног
превоза
3. Секторска област: Информације и комуникација
3.2.1 Секторска област 1: Објекти јавне намене

Општина Врачар чини део подручја града Београда који представља административни,
образовни и универзитетски, здравствени, туристички, трговачки и културни центар Србије,
тако да се и на територији општине Врачар налази велики број објеката јавне намене. Како се у
тим објектима пружају различите врсте услуга, неопходно је обезбедити несметан приступ
објектима свим грађанима и грађанкама - корисницима, односно треба прилагодити објекте
особама са инвалидитетом и особама са смањеном покретљивошћу.
Објекти јавне намене су објекти који су намењени за јавно коришћење и могу бити објекти
јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти,
објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе
итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови
здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни
објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти).
У зони 1 идентификовано је 29 објеката јавне намене. Само четвртина ових објеката има
приступачан улаз. Половина рампи је изведена са пропустима – као што је недовољна ширина и
недостатак заштитне ограде (рукохвати), а улазна врата објекта до којих води рампа нису у
функцији.
Ни до једног објекта не води тактилна стаза, док се испред неколико објеката налази тактилна
табла на Брајевом писму (поред Храма Светог Саве, у Народној библиотеци Србије и у холу
општине Врачар). Само неколико објеката је у потпуности прилагођено особама са
инвалидитетом и особама смањене прокретљивости.
Већина објеката грађена је седамдесетих и осамдесетих година, када нису постојали законски и
подзаконски прописи којима се уређује питање приступачности нити се питање приступачности
постављало и разматрало у јавности, јер је још увек свест о томе била на нижем нивоу. Ипак, у
области приступачности се може рећи да је остварен значајан напредак, јер друштво и јавност
постаје свесно положаја особа са инвалидитетом и проблема са којима се они сусрећу,
законодавни органи обезбеђују правно регулисање области приступачности, невладин сектор је
активно укључен и подстиче доносиоце одлука да предузму мере за унапређење
приступачности и поштовање прописа, забрањена је дискриминација особа са инвалидитетом
законима и предвиђени су механизми за заштиту од дискриминције. Позитивне промене
постоје, као и политичка воља, међутим у пракси концепт приступачности је ипак остварен у
мањој мери.
Детаљна анализа постојећег стања објеката за јавно коришћење са аспекта приступачности, а са
детаљним прегледом свих објеката у различитим областима дата је у табеларном приказу са
сликама
(табела
Ознака: К.2.01-5
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3.2.1. Секторска област 1 - Објекти јавне намене

ОРГАНИ УПРАВЕ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Табела 8. Објекти јавне намене
НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПРИСТУПАЧНОСТ
ОБЈЕКТА

Градска општина Врачар
Приступачан
Улица Његошева 77
(слика 4)
Министарство унутрашњих послова РС
Полицијска станица Врачар

Прилаз до објекта се налази на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена, па
је улаз у објекат прилагођен особама са инвалидитетом, док су ротирајућа врата
делимично приступачна, са могућношћу смањења брзине ротације и отварања једног
крила.

Неприступачан

Степениште испред улаза отежава приступ објекту и врата се отварају ручно. Као
решење за ову баријеру, користи се склопива рампа која је већег нагиба од
прописаног.

Делимично
приступачан

Приступ објекту је отежан због паркираних возила на тротоару, где је остављен
преузак простор. На улазу у објекат постављена је рампа.

Неприступачан

На самом улазу у зграду, налазе се степенице. Пошто је зграда под нагибом,
обиласком са горње стране могућ је присуп са тротоара у нивоу до улазних врата.

Улица Радослава Грујића 19
Министарство унутрашњих послова РС
СУП Врачар, издавање докумената

ОПИС
УЛАЗА У ОБЈЕКАТ

Улица Радослава Грујића 14
Секретаријат за послове комуналне
полиције,
Улица Макензијева 31
(слика 5)

Ознака: К.2.01-5
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Комора јавних извршитеља
и Јавни бележник,

Нериступачан

На улазу у објекат се налази степеник, као и степениште до улаза у канцеларију
Јавног бележника на коме није обезбеђена рампа.

Приступачан

Улаз у објекат је у нивоу са тротоаром, а врата се отварају аутоматски.

Делимично
приступачнан

На улазу у објекат постоји рампа, као и лифт, али су врата тешка и ручно се отварају.

Улица Његошева 73
(слика 6)
Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда
Улица Његошева 84
Други основни суд, Јавно тужилаштво
и Прекршајни апелациони суд
Улица Катанићева 15
Виши суд
Улица Тимочка 15

Неприступачан

Паркинг сервис - Кориснички сервис
Неприступачан

Приступ згради из Тринске улице је неприступач због возила која су паркирана тако
да блокирају пролаз пешацима. На улазу је изведена рампа нагиба мањег од 8.2 посто
(стрма рампа) без рукохвата.

Неприступачна

На улазу се налазе степенице и праг и није изведена рампа, а врата се ручно отварају.

Неприступачан

Степениште испред улаза у објекат није савладано рампом, а врата су недовољне
ширине.

Улица Милешевска 51
(слика 7)
ЈП „Градско стамбено“, организациона
јединица Врачар

Има приступачан улаз са тротоара који блокирају паркирана возила, док за особе које
користе колица, постоји засебан улаз. Такође је неопходна реконструкција јавних
пешачких површина и пешачких прелаза у околини објекта.

Улица Краља Милутина 29
(слика 8)
Министарство финансија РС
Улица Мекензијева 53
(слика 9)
Ознака: К.2.01-5

Страна 32 од 79

Привредна комора Србије
Приступачан

На улазу постоји рампа, а постоји приступачан улаз из дворишта.

Неприступачан

Улаз у зграду обезбеђен је рампом веома малог нагиба, без рукохвата, а врата се
ручно отварају.

Неприступачан

Испред улаза се налазе 2 степеника од 20 цм који нису савладани рампом, а врата су
са прагом од 2 цм.

Приступачан

Прилаз до објекта се налази на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена, па
је улаз у објекат прилагођен особама са инвалидитетом, док су ротирајућа врата
делимично приступачна са могућношћу смањења брзине ротације и отварања једног
крила.

Неприступачан

Недостатак рампе.

Неприступачан

На степеништу испред улаза није обезбеђена рампа, а паркирана возила
додатно отежавају приступ објекту.

Неприступачан

Испред улаза се налази степеник.

Улица Ресавска 13 – 15
Јавно комунално предузеће Инфостан
Улица Његошева 84
ЈКП „Градска чистоћа“
Улица Орловића Павла 13а
Пореска управа Врачар
Улица Његошева 77

Јавни извршитељ
Улица Његошева 73
Национална служба за
запошљавање, Дирекција РЈ
„Београд“
Улица Краља Милутина 8
Пошта
Улица Максима Горког 2
Ознака: К.2.01-5

Страна 33 од 79

Пошта
Неприступачан
Улица Милешевска 66
(слика 10)

Прилаз до објекта је на делу објекта чији је приземни део издигнут више од 5
cm, а мање од 76 cm у односу на пешачку површину. Савладавање висинске
разлике између пешачке површине и улаза у објекат је извршено помоћу
степеника, па није омогућен приступ особама са инвалидитетом.

Пошта
Неприступачан

На улазу се налазе степенице које нису премошћене рампом.

Улица Београдска 8
(слика 11)

Слика 4. Градска општина Врачар
Ознака: К.2.01-5

Слика 5. Секретаријат за послове комуналне полиције
Страна 34 од 79

Слика 6. Јавни бележник и Комора јавних извршитеља

Ознака: К.2.01-5

Слика 7. Паркинг сервиса – корисничког сервис

Страна 35 од 79

Слика 8. ЈП „Градско стамбено“

Ознака: К.2.01-5

Слика 9. Министарство финансија РС

Страна 36 од 79

Слика 10. Пошта у Милешевској улици

Слика 11. Пошта у Београдској улици

ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ
Ознака: К.2.01-5

ПРИСТУПАЧНОСТ
ОБЈЕКТА

ОПИС
УЛАЗА У ОБЈЕКАТ

Страна 37 од 79

Центар за социјални рад
Врачар

Неприступачан

На улазу се налази степениште без рампе, врата се ручно отварају, а ни на
другом степеништу до канцеларија није обезбеђена рампа. Такође, паркирана
возила сужавају пролаз.

Улица Саве Текелије 10
(слика 12)

Слика 12. Центар за социјални рад – Врачар

Ознака: К.2.01-5

Страна 38 од 79

ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА
НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПРИСТУПАЧНОСТ
ОБЈЕКТА

ОПИС
УЛАЗА У ОБЈЕКАТ

Неприступачан

Оштећење на стази и 1 степеник од 20 цм онемогућавају несметан улаз у
објекат.

Дом Здравља „Врачар“– служба опште
медицине „Луј Пастер“
Улица Кнегиње Зорке 15
(слика 13)
Завод за здравствену заштиту
студената Београд,
Приступачан

Са дворишне стране уграђен је хидраулични лифт.

Улица Крунска 57
(Слика 14)
Дом Здравља Врачар

Делимично
приступачан

Улица Бојанска 16 и Саве Текелије
(слике 15 и 16)
Институт за трансфузију
крви Србије
Улица Светог Саве 39
(слика 17)
Апотекарска установа Београд
Улица Виловског 12
(слика 18)

Ознака: К.2.01-5

Прилаз до објекта се налази на делу објекта чији је приземни део издигнут до
76 cm у односу на пешачку површину.
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и улаза у објекат је
извршено помоћу рампи, које омогућавају приступ особама са инвалидитетом.
Такође, видљива су оштећења на рампи, а врата су са тешким механизмом за
отварање.
На другом улазу је онемогуђено коришћење рампe због паркираних возила.

Неприступачан

Испред улаза се налазе три степеника без рампе, врата су тешка и ручно се
отварају, а на другом, унутрашњем степеништу до лабораторија није изведена
рампа.

Неприступачан

На улазу се налази степениште на којем није изведена рампа, а врата се ручно
отварају.

Страна 39 од 79

Слике 13. Служба опште медицине „Луј Пастер“

Ознака: К.2.01-5

Слика 14. Завод за здравствену заштиту студената Београд

Страна 40 од 79

Слике 15. ДЗ Врачар

Ознака: К.2.01-5

Слике 16. ДЗ Врачар

Страна 41 од 79

Слика 17. Институт за трансфузију крви Србије

Ознака: К.2.01-5

Слика 18. Апотекарска установа Београд

Страна 42 од 79

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА
а) ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Предшколска установа
„Мића и Аћим“

ПРИСТУПАЧНОСТ
ОБЈЕКТА

Неприступачан

ОПИС
УЛАЗА У ОБЈЕКАТ

Испред улаза се налази степениште које није премошћено рампом.

Улица Војводе Драгомира 11
(Слика 19)
Предшколска установа „Бисер“

Приступачан

Улаз у објекат је у равни са тротоаром, са двокрилним вратима.

Улица Светозара Марковића 14 – 18
Предшколска установа „Каспер“
Улица Десанке Максимовић 17

Делимично
приступачан

Улаз у објекат је у равни тротоара, али тешка гвоздени врата и паркирана возила
блокирају ометају приступ објекту.

Предшколска установа
„Чаролије“ јасле

Приступачан

До улаза у објекат спроведена је рампа.

Улица Кумановска 11
Предшколска установа
„Лепа Витас“

Неприступачан

Испред објекта је метална капија са степеником, а улазна врата имају праг.

Улица Хаџи Мелентијева 35

Предшколска установа „Звончић“
Приступачан
Ознака: К.2.01-5

Улаз је у равни са прилазом.
Страна 43 од 79

Улица Симе Игуманова 16

Предшколска установа „Гуливер“
Неприступачан

Испред улаза у објекат налази се степеник који није премошћен рампом.

Улица Младе Босне 5
(слика 20)
Предшколска установа „Свети Сава“
Приступачан

Приступачан улаз у двориште, у равни је са тротоаром, док је улаз у објекат у
равни са двориштем.

Неприступачан

На улазу у обекат постоји степеник који није савладан рампом и улаз није довољне
ширине.

Неприступачан

На улазу се налазе три степеника која нису премошћена рампом.

Неприступачан

На улазу се налазе два степеника која нису премошћена рампом.

Улица Николаја Краснова 8
Предшколска установа „Нада Пурић“
Улица Крунска 68
(слика 21)

Предшколске установа „Маза“
Улица Петроградска 3
Предшколске установа „Пал
чић“
Улица Вукице Митровић 10

Ознака: К.2.01-5

Страна 44 од 79

Слика 19. ПУ „Мића и Аћим“

Ознака: К.2.01-5

Слика 20. ПУ „Гуливер“

Страна 45 од 79

Слика 21. ПУ „Нада Пурић“

б) ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Основна школа
„Синиша Николајевић“

ПРИСТУПАЧНОСТ
ОБЈЕКТА

ОПИС
УЛАЗА У ОБЈЕКАТ

Неприступачан

Испред улаза је 9+14 степеника од 30 цм, а врата су приступачна уколико се
отворе оба крила.

Неприступачан

Испред улаза се налази степениште од 10 степеника од 30 цм, а врата су са
тешким механизмом за отварање.

Неприступачан

Испред улаза се налази степениште које није премошћено рампом.

Улица Тимочка 24
Основна школа
,, Краљ Петар II Карађорђевић“
Улица Марулићева 8
Основна школа
,,Владислав Рибникар“
Улица Краља Милутина 10
(слика 22)
Основна школа ,,Јован Миодраговић“
Неприступачан
Улица Војводе Драгомира 1

Прилаз до објекта се налази на делу објекта који је издигнут више од 76 cm, у
односу на пешачку површину. Савладавање висинске разлике између пешачке
површине и прилаза до објекта врши се спољним степеницама од 5 степеника
од 10 цм, без рампе.

Основна школа ,,НХ Душан Дугалић“
Неприступачан
Улица Ђердапска 19
(слика 24)
Ознака: К.2.01-5

На улазу у двориште налази се степениште које није савладано рампом, а на
улазу у објекат се налази оштећена рампа.
Страна 46 од 79

Основна школа
,, Светозар Марковић“

Приступачан

Улаз у школу је у равни са тротоаром, врата су приступачна, док се испред
улаза из двориште налази степениште које није премошћено рампом.

Улица Хаџи Милентијева 62
Основна школа „Свети Сава“
Делимично
приступачан

Николаја Краснова 8
Техничка школа „ГСП“
Улица Радослава Грујића 2
(слика 25)
Архитектонска техничка школа
Београд,
Улица Војислава Илића 78
(слика 26)
Музичка школа „Јосип Славенски“

Неприступачан

Препреку представља степеник од 15cm, али се колонадом, која је на почетку
објекта у равни са двориштем, може стићи до улаза.

Улаз из дворишта има рампу, док главни улаз има 10 степеника који нису
премошћени рампом.

Неприступачан

Испред улаза се налази степениште од 11 степеника од 10 цм које није
премошћено рампом, а врата су неприступачна са прагом од 5 цм.

Неприступачан

Испред улаза се налази степениште које није премошћено рампом.

Неприступачан

Испред улаза се налази 7 степеника од 30 цм који нису премошћени рампом, а
врата су неприступачна са тешким механизмом за отварање.

Неприступачан

Испред улаза се налази 10 степеника од 30 см без рампе и са тешким
мехамизмом за отварање.

Улица Радослава Грујића 2а
Музичка школа ,, Мокрањац“
Улица Крунска 8
Трећа београдска гимназија
Улица Његошева 15
Трећа београдска гимназија
Неприступачан
Улица Десанке Максимовић 6
(слика 27)
Ознака: К.2.01-5

Испред улаза се налази 18 степеника од 10 цм без рампе, такође са тешким
механизмом за отварање.
Страна 47 од 79

Четрнаеста београдска гимназија

Делимично
приступачан

Испред улаза постоји рампа, док се врата тешко отварају и имају праг.

Улица Хаџи – Проданова 5

Слика 22. ОШ „Владислав Рибникар“

Ознака: К.2.01-5

Слика 23. ОШ „Јован Миодраговић“

Страна 48 од 79

Слика 24. ОШ „НХ Душан Дугалић“

Ознака: К.2.01-5

Слика 25. Техничка школа „ГСП“

Страна 49 од 79

Слика 26. Архитекстонска техничка школа

Ознака: К.2.01-5

Слика 27. Трећа београдска гимназија

Страна 50 од 79

ОБЛАСТ СПОРТА
НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Спортско рекреативно образовни
центар „Врачар“

ПРИСТУПАЧНОСТ
ОБЈЕКТА

ОПИС
УЛАЗА У ОБЈЕКАТ

Неприступачан

Препрека на пролазу и оштећење на рампи.

Улица Сјеничка 1
(слике 28 и 29)

Слике 28. СРОЦ Врачар

Ознака: К.2.01-5

Слике 29. СРОЦ Врачар

Страна 51 од 79

ОБЛАСТ КУЛТУРЕ И РЕЛИГИЈЕ
НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Центар за културу и образовање
„Божидарац 1947“

ПРИСТУПАЧНОСТ
ОБЈЕКТА

ОПИС
УЛАЗА У ОБЈЕКАТ

Приступачан

Улаз је у равни са тротоаром са малим оштећењима.

Неприступачан

Степениште испред улаза, као и три унутрашња степеника нису премошћена
рампом.

Улица Радослава Грујића 3
Позориштанце „ПУЖ“
Улица Радослава Грујића 21
Позориште „Славија“
Неприступачан

Дупла степеништа испред улаза нису премошћена рампом или другим
механизомом, као и на самом улазу има додатни степеник који није савладан.

Неприступачан

Степеник и праг на улазу нису премошћени рампом.

Неприступачан

Испред улаза постоји рампа, али је недовољне ширине.

Улица Светог Саве 16 – 18
(слика 30)
Омладинско позориште „Дадов“
Улица Десанке Максимовић 6/1
(слика 31)
Београдско драмско позориште
Улица Милешевска 64/а
Ознака: К.2.01-5

Страна 52 од 79

Храм Светог Саве

Делимично
приступачан

На главном улазу степениште није премошћено рампом, док на споредном
улазу постоји рампа без рукохвата која није изведена у складу са прописима.

Приступачан

Испред улаза је изведена рампа.

Неприступачан

Недостатак рампе.

Делимично
приступачан

Постоје велика оштећења на путу и прилазу објекту.

Делимично
приступачно

Испред улаза се налази један степеник од 10 цм који није премоћен рампом.

Улица Крушедолска 2а
Црква Светог Саве
Улица Крушедолска 2а
Хришћанска адвентистичка црква
Улица Радослава Грујића 4
Народна библиотека Србије
Улица Скерлићева 1
Библиотека „Петар Кочић“
Улица Вишка 3
Музеј Николе Тесле
Неприступачан

Двострано оријентисано степениште на улазу није прилагођено особама са
инвалидитетом.

Неприступачан

Испред улаза налази се степеник са стакленим вратима који није савладан

Улица Крунска 51
(слика 32)
Књижара „Службени гласник“
Ознака: К.2.01-5

Страна 53 од 79

Улица Макензијева 26
(слика 33)

рампом.

Слика 30. Позориште „Славија“

Ознака: К.2.01-5

Слике 31. Позориште „Дадов“

Страна 54 од 79

Слика 32. Музеј Николе Тесле

Ознака: К.2.01-5

Слика 33. Књижара Службени гласник

Страна 55 од 79

3.2.2. Секторска област 2: Јавне површине - улице, паркови, тргови и стајалишта јавног
превоза

Законом о планирању и изградњи, површина јавне намене дефинисана је као простор одређен
планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које
је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и
др.). Улице, тргови, паркови, тротоари и друге јавне повшине морају да буду доступне свима
једнако.
Приступачност јавних површина обезбеђује несметано кретање и пуну укљученост свих
категорија становништва у живот заједнице, односно да равноправно са другима могу да уживају
сва гарантована људска и грађанска права.
Сваки додатни напор које особе са инвалидитетом и особе смањене покретљивости треба да уложе
за савладавање баријера, представља фактор који утиче на њих обесхрабрујуће и демотивишуће.
Из тог разлога, оне се радије опредељују да остану у свом дому и не излазе. Посебан аспект који је
у вези са приступом јавним површинама је безбедност учесника у саобраћају. Уклањањем баријера
повећава се и безбедност пешака, јер су често због различитих препрека, у виду непрописно
паркираних возила, принуђени да се уместо тротоаром крећу коловозом.
Неприступачност јавних површина последица је бројних фактора. Сама територија општине
Врачар је претежно брдовите конфигурације, те додатно отежава кретање лицима која се отежано
крећу, старим лицима и другим. Неповољна конфигурација захтева додатне мере, како би се
напред наведеним лицима олакшало кретање.
Општину Врачар карактеришу претежно уске улице и тротоари, а изражен је и проблем
недовољног броја паркинг места и јавних гаража и паркиралишта, што узрокује и непрописно
паркирање возила, односно паркирање ван обележених паркинг места. Такође, присутан је
проблем недовољне координације активности градских служби и предузећа, непотпуна и
неправилна примена стандарда приступачности приликом извођења радова услед недовољне
едукованости и непосвећености питању приступачности, недовољна комуникација са директним
корисницима јавних површина, као и недостатак санкције у случају непоштовања прописа и
стандарда приступачности.
У наредном тексту идентификована су препреке и узроци неприступачности јавних површина и то
посебно за тротоаре и пешачке стазе, пешачке прелазе и раскрснице, као и за паркове и стајалишта
јавног превоза.
а) Тротоари и пешачке стазе
На територији Градске општине Врачар, већи део тротоара се може сматрати неприступачним и
неприлагођеним за несметано кретање лица са смањеном покретљивошћу.
Прво, постоји велики проблем са ширином тротоара. Међутим, иако је често ширина тротоара
иницијално пројектована као задовољавајућа, постоје бројне препреке које додатно смањују,
односно сужавају простор и онемогућују несметано кретање (препреке ће детаљно бити
анализиране у даљем тексту).
Ознака: К.2.01-5
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Друго, постоје велика физичка оштећења на пешачким стазама у виду рупа и неравнина на
асфалту, оштећених, поломљених и одлепљених плоча, као и незавршени радови на
високоенергетским, телекомуникационим, водоводним и топловодним уличним трасама - заостали
канали засути шљунком који нису доведени у ниво тротоара, као и небезбедни профили шахтова и
одвода који такође нису у равни тротоара, већ су уздигнути у односу на површину тротоара.
Треће, посебан проблем представљају подземни контејнери чије непосредно окружење и
конструкција додатно сужавају пешачке стазе, као и сами покретни контејнери који заузимају
простор на пешачким стазама и сужавају простор за несметано кретање.
Даље, у циљу спречавања непрописног паркирања возила, односно паркирања ван паркинг места,
постављени су заштитни стубићи који сужавају проходност и приступачност тротоара. Такође, и
вертикалне саобраћајне сигнализације, бандере за високонапонску мрежу и уличну расвету,
постављене су тако да у потпуности или делимично угрожавају функционалност на спуштеном
делу тротоара или самим пешачким стазама.
На крају, препреке у несметаном кретању представљају и спољне јединице клима уређаја станова
у нивоу улице у висини рамена/главе пролазника, што посебно представља опасност за слепа и
слабовида лица. Слично је и са оштећеним прозорским жалузинама отвореним ка споља, са
степеништима улаза у стамбене и пословне објекте која су извучена на тротоаре, као и рекламе
угоститељских објеката, расхладни уређаји са сладоледом и крошње дрвећа изнад тротара.
У наредној табели број 9. дата је анализа и приказ проблема у вези са приступачноћу тротоара и
пешачких стаза.

3.2.2. Секторска област 2 - Јавне површине-улице, паркови, тргови и стајалишта јавног превоза

ПРИКАЗ ПРОБЛЕМА
Препреке дуж тротоара, са
обе стране улице, чине
локацију потпуно
неприступачном и
небезбедном. Услед
заузетости тротоара, пешак
је принуђен да се креће
површином намењеном за
кретање возила.
(Улица Виловског)

Ознака: К.2.01-5
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Мала ширина тротоара
додатно је смањена паркинг
местима, избаченим
степеништем и постављеним
стубићима.
(Улица Соколска)

Поред недовољне ширине
тротоара, његова ширина је
додатно смањена препрекама
у виду стубова јавне расвете
и сл. Постоје неравнине,
попречни нагиб је већи од
прописаног, а камена
препрека додатно смањује
ширину тротоара.
(Улица Радослава Грујића)

Ознака: К.2.01-5
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На тротоару је небезбедан
профил шахта, а стуб и дрво
(посебно крошња није на
висини већој од 250 cm у
односу на тротоар) сужавају
ширину тротоара.
( Улица Кајмакчаланска)

Довољна ширина тротоара
постоји, али су присутна
значајнија оштећења.
(Улица Крунска)

Табела 9. Приступачност тротоара

•

Системи за оријентацију

У погледу система за оријентацију, односно тактилних индикатора, може се рећи да ниједна
локација на територији општине Врачар не испуњава прописане услове. На тротоарима и
пешачким стазама претежно нема тактилних стаза водиља намењених оријентацији и вођењу
кретања особа које су слепе или слабовиде нити тактилних поља за усмеравање/раздвајање која
се постављају са сврхом упозоравања корисника на промену смера кретања те стазе. Такође, у
већини локација, не постоје тактилна поља безбедности која служе за обавештавање корисника да
прилазе опасној зони: промена висине стазе, наилазак на степениште, наилазећи саобраћај пред
раскрсницом и друге опасне зоне. Ипак, тамо где су изведене тактилне ознаке, често нису изведене
у складу са прописаним стандардима, те се могу сматрати неупотребљивим за кориснике и
кориснице.
У наредној табели бр.10 дат је приказ стања, односно приказ проблема у погледу система за
оријентацију.
Ознака: К.2.01-5
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ПРИКАЗ СТАЊА

Непостојање
тактилног поља
безбедности које би
упозорило слепо или
слабовидо лице на
наилазак на опасну
зону.
(Улица Љубостињска)

Непостојање
тактилног поља
безбедности.
(Улица Молерова)

Табела 10. Системи за оријентацију

•

Светлосна сигнализација и осветљење

Као посебан проблем који глува лица истичу, јесте излазак возила из гаража на тротоар. Велики
број зграда нема светлосни уређај који ће их упозорити на пролаз аутомобила. На сликама испод
приказан је колски пролаз без сигнализације и гаража са светлосним уређајем који сигнализира
долазак возила.

Ознака: К.2.01-5
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Слика 34. Колски улаз

Слика 35. Гаража стамбене зграде

Проблем глувих и наглувих који је такође истактнут од стране заједнице глувих и наглувих је
недовољна осветљеност јавних површина, посебно пешачких стаза и паркова.
б) Пешачки прелази
Приликом садашњих реконструкција саобраћајне инфраструктуре, ивичњаци тротоара се обарају у
ширини потребној за пролаз колица, али исто тако и у целој ширини пешачког прелаза, што
представља ефикасније решење. Чест је случај да обарање ивичњака није правилно изведено или
уопште није изведено, те није омогућено безбедно савладавање висинске разлике између тротоара
и коловоза. Такође, из разлога спречавања непрописног паркирања несавесних возача, на већини
места су постављени заштитни стубићи који представљају препреку и чине пешачки прелаз
неприступачним.
Да би пешачки прелаз био приступачан, неопходно је да се јасно разликује од окружења, што на
територији општине Врачар често није случај, јер је боја попречних ознака на путу оштећена или
их уопште нема.

ПРИКАЗ ПРОБЛЕМА

Боја пешашког прелаза
је оштећена, а постоје и
препреке на пешачком
прелазу.
(Улица Голсвордијева)

Ознака: К.2.01-5
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Поред препрека
(контејнера на пешачком
прелазу), уочљив је и
проблем са закошеним
ивичњацима – на једној
страни нису уопште
изведени, а на другој су
оријентисани ка центру
раскрснице.
(Улица Милешевска)

Поред недовољне
ширине тротоара,
неправилно је изведен
закошени ивичњак –
само једним делом
пешачког прелаза, а
издигнут је и профил
шахта.
(Улица Коче Капетана)

Уопште није изведен
закошени ивичњак или
на други начин није
безбедно савладавана
висинска разлика између
тротоара и коловоза.
(Улица Милешевска)

Ознака: К.2.01-5
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Површина пролаза кроз
пешачко острво није
изведена са тактилним
пољем безбедности на
целој површини пролаза
кроз острво, а постоји
неправилна употреба
закошених ивичњака (на
тротоару – делимично, а
на пешачком острву –
(више од ширине
пешачког прелаза).
(улица Јована Рајића
Закошени ивичњак није
изведен у зони пешачког
прелаза, а уз сам
ивичњак је узгдигнути
део асфалта ( лежећи
полицајац).
(Улица Боре
Станковића)

Табела 11. Приступачност пешачких прелаза

в) Раскрснице
Да би раскрсница била прилагођена особама са инвалидитетом, неопходно је да на
семафоризованим прелазима постоји звучна најава и да пешачки прелаз има изведено тактилно
поље безбедности у ширини спуштеног дела прелаза. На територији општине Врачар, углавном
раскрснице нису прописно изведене у погледу закошених ивичњака и тактилних индикатора. Већи
број семафоризованих прелаза су опремљени звучним семафорима који поред постојећих
светлосних сигнала имају и звучну најаву светлосних фаза, датих у виду различитих звучних
фреквенција за црвену и зелену фазу, што омогућава безбедно кретање слепих и слабовидих лица.
Такође, на локацијама где постоје тактилни индикатори, они нису изведени на прописан начин.
(видети табелу 12)

Ознака: К.2.01-5
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ПРИКАЗ ПРОБЛЕМА
Ракрсница је
необележена
тактилним
индикаторим, тј. није
изведено тактилно
поље безбедности, а не
постоји ни спуштени
део пешачког прелаза.
(Раскрсница Улица
Максима Горког и
Каленићеве)

Раскрсница нема
звучну сигнализацију,
а спуштени ивичњаци
су у знатној мери
оштећени.
( Раскрсница Булевара
краља Александра и
Кнеза Милоша)

Табела 12. Приступачност раскрсница

г) Паркинг места
У улицама где постоје означена паркинг места за особе са инвалидитетом, највећи проблем је
недовољна површина паркинг места (мања од 370х480 cm за једно паркинг место, односно 590х500 cm
за два паркинг места у низу). Иако је већина паркинг места пројектована у хоризонталном положају,
често немају директну везу са најближом пешачком стазом. Овај проблем приморава особе са
инвалидитетом да изађу на коловоз и крећу се њим док не пронађу погодно место да ступе на тротоар.
Са друге стране, уочена су и паркинг места за особе са инвалидитетом, чије су ознаке потпуно
избледеле. (видети слику 36)
Генерално, на општини Врачар постоји велики проблем са паркирањем, односно недовољним бројем
паркинг места, те је присутно непрописно паркирање возила. Често су возила паркирана на обе стране
улице, тако да је онемогућено кретање пешака на тротоарима. ( видети слику 37)

Ознака: К.2.01-5
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Слика 36. Паркинг место код ДЗ „Врачар“

Слика 37. Паркирана возила на обе стране улице

д) Паркови

Пакови на општини Врачар представљају зелене оазе урбане средине. Пет врачарских паркова су у
већини неприступачни. Присутна су степеништа и прилази парковима без рампи и рукохвата или
су рампе непрописно изведене. Даље, постоје велика оштећења на парковским стазама, плоче су
значајно оштећене.
Најзначајнији верски објекат, који је место окупљања великог броја верника и туриста, Храм
Светог Саве је неприступачан за особе са инвалидитетом с обзиром да постоји неправилно
изведена рампа без рукохвата која је оштећена, а улаз у Парохијски дом такође није приступачан.

Слика 38. Карађорђев парк

Ознака: К.2.01-5

Слика 39. Карађорђев парк

Страна 65 од 79

Слика 40. Храм Светог Саве

Слика 41. Плато испред Храма Светог Саве

е) Стајалишта јавног превоза
Стајалишта јавног превоза се налазе у нивоу пешачке стазе. Већина стајалишта не испуњава
прописе везане за ширину платоа стајалишта, која би требало да буде најмање 300 cm.
Стајалишта не испуњавају прописе везане за обележавање зоне уласка у возило испред предњих
врата - контрастом у боји и тактилним пољем безбедности (минималне површине 90х90 cm).
На стајалиштима не постоје информације на Брајевом писму о називу и броју стајалишта, списку
јавног превоза.
Даље, на појединим стајалиштима постоје апарати са визуелним обавештењем доласка јавног
превоза, али су без звучног обавештења.

ОПИС СТАЊА

586
ГО Врачар
аутобуси 25, 25п, 26
Стајалиште нема тактилну стазу и тактилно
поље везбедности, рампу, звучну ни светлосну
сигнализацију (дисплеј), као ни број станице
исписан на Брајевом писму.
Напомена: Због такси станице аутобуси често
стају метар-два од тротоара.

556
Пијаца Каленић
аутобуси 25, 25п, 26
Стајалиште нема тактилну стазу и тактилно
поље безбедности, рампу, звучну ни
светлосну сигнализацију (дисплеј), као ни број
станице исписан на Брајевом писму.

Ознака: К.2.01-5
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3.2.3. Секторска област 3: информације и комуникација

Право на приступ информцијама је темељно људско право које је загарантовано Уставом,
Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом, Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и другим позитивним антидискриминаторним законима. Држава је дужна да
обезбеди једнак приступ информацијама и комуникацијама свим грађанима и у том циљу отклони
све постојеће баријере са којима се особе са инвалидитетом сусрећу.
Данас, у свету развијених технолошких достигнућа, информационе и комуникационе технологије
су знатно олакшале комуникацију и пренос и ширење информација. Међутим, и даље су присутне
баријере које онемогућавају особе са инвалидитетом да остваре права и интересе на једнак начин
као и да равноправно учествују у различитим сферама друштвеног живота.
Особе са инвалидитетом не могу увек да уживају право на слободу изражавања и мишљења, као и
на слободу да траже, примају и преносе информације и деле равноправно са другима, посредством
свих облика комуникације по сопственом избору. На пример, слепа лица не могу да остваре право
на гласање на бирачком месту, јер гласачки листићи нису одговарајућег, приступачног формата.
Проблем са којима се особе са инвалидитетом сусрећу јесу неприступачне информације, односно
информације у неприступачним форматима и технологијама који нису одговорајући и
приступачни за различите врсте инвалидитета ( доступне брошуре о раду институције које нису на
Брајевом писму, нису поједностављене и јасне информације, недостатак звучних апликација...).
Такође, често остварење приступачности информација изискује и додатно време, али и додатне
трошкове које сама особа са инвалидитетом мора да сноси. Примера ради, поред накнаде за оверу
документа код јавног бележника, глува особа мора да ангажује тумача за знаковни језик чије
ангажовање износи по сату 4.000,00 динара.
Већина јавних институција нема јасне визуелне информације за глува лица и доступног тумача за
српски знаковни језик у радно време, као ни информације које су у звучном формату и тактилне
информације за слепе особе.
Такође, веб странице званичних институција немају приступачне интернет презентације на којима
би све информације биле у облику који је разумљив читачима екрана. Већина веб сајтова има
препреке које отежавају особама са инвалидитетом да их користе, односно већи део садржаја на
интернету се не може користити помоћу асистивних технологија (читачи екрана), што ускраћује
приступ информацијама.
На јавним површинама и парковима не постоје тактилне информације за слепе особе ( тактилне
табле, инфотабле или аудио - визуелни водичи на српском знаковном језику), као и основне
информације о садржају, комуникацијама и дужини стаза и објектима који се налазе у близини.
3.2.3.1. Приступачност информација глувим и наглувим особама

Kултурно и лингвистички разноликој заједници Глувих припадају особе које су глуве и које
српски знаковни језик користе као свој први језик. Њихов положај доминантно је одређен нивoом
приступачности информација на знаковном језику, као и степеном могућности да користећи
знаковни језик остварују комуникацију са чујућом заједницом. Ове особе се у погледу
приступачности сусрећу са сличним проблемима као и особе које потичу из другачијег културног
и језичког окружења.
Знаковни језик је у Србији препознат као средство комуникације глувих особа, али до сада нису
установљене институције које би се посветиле описивању, документовању и континуираном
подучавању српског знаковног језика.
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Многе чујуће особе, посебно оне које су професионално везане за заједницу глувих, попут лекара,
послодаваца, запослених у образовним институцијама, социјалних радника, адвоката, имале су
прилику да учествују у „троуглу“, у ком глува особа стоји по страни, док се они са њиховим
„помагачима“ консултују о њеном животу, навикама, обавезама, терапијама и задацима који се
очекују од ње. Од такве комуникације глува особа по правилу добије само базичне информације,
понекад недовољне ни за основно разумевање својих права и обавеза. Такав начин комуникације
са глувим особама, осим што је дискриминишући, довео је глуве особе у стање незнања и
немогућности да сазнају информације које ће им помоћи да самостално доносе одлуке и да
преузму одговорност за свој живот.
Обезбеђење тумача за знаковни језик је услов за несметану комуникацију и одговарајуће учешће
глувих особа у друштвеном животу и тиме се омогућава глувим особама да саопштавају и примају
информације на првом језику користећи преводилачке услуге.
У децембру 2009. године, почео је са радом Преводилачки сервис за знаковни језик у Београду као
један од најпотребнијих видова подршке заједници Глувих на њиховом путу ка друштвеној
афирмацији. Ова врста услуге омогућила је глувим особама да без накнаде остваре право на
комуникацију на сопственом језику у различитим ситуацијама.
Kоначно, у Србији је 28. априла 2015. усвојен Закон о употреби знаковног језика, чији је циљ да
Глувим особама омогући пуно укључивање у све друштвене токове и да на свеобухватан начин
регулише употребу знаковног језика. На тај начин се омогућава глувим особама да остваре права и
правни интерес у различитим поступцима пред јавним службама, у образовном процесу, код
послодавца, у политичком животу, образовно-васпитном раду и другим областима. Законом су
регулисани начини остваривања права на стручне тумаче за знаковни језик у образовном процесу,
приликом посете здравственој установи, у радном окружењу, у медијској сфери, итд. Но, оно што
је најважније у вези са усвајањем овог Закона је то што је знаковни језик препознат као језик, и то
као први језик заједнице глувих. Закон је установио следећу дефиницију знаковног језика:
Знаковни језик је природни облик комуникације глувих особа који има своја језичка својства,
укључујући граматичке функције, фонологију, морфологију и синтаксу.
Српски знаковни језик (СЗЈ) је први или најважнији језик заједнице Глувих у Србији.
Највише старих лица је наглуво, а неки од њих користе слушне апарате, те би им постављање
индукционих система за аплификацију говора у објектима јавне намене омогућило да јасно чују
говорника, односно да звукове око себе чују без сметњи.
3.2.3.2 Приступачност информација слепим и слабовидим лицима

Неприступачност информација за слепа и слабовида лица је проблем са којим се та лица
свакодневно суочавају. Већина потребних информација је у писаном облику односно углавном не
у форми аудио записа. Такође, многе информације у штампаном облику нису доступне на
Брајевом писму. Предност у преношењу и добијању информације и комуникације, јесте постојање
посебних преносивих рачунара за слепе и слабовиде особе које у себи имају Брајеву тастатуру и
који могу да емитују звук, као и технологије паметних телефона који у себи имају и тастатуру и
звук која омогућава лакше информисање.
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Нажалост, помагала која могу служити слепим и слабовидим људима у Србији су тешко доступна
или скупа, а која би значајно помогла њиховим свакодневним потребама.
Приликом посете различитим институцијама, слепо лице често не може да се снађе у простору,
односно да на правом месту добије услугу уколико нема неког да му пружи информацију о томе
где се налази, куда треба да иде, односно у коју тачно канцеларију. Наведена институција ставља
лице у изизетно непријатан и проблематичан положај, јер не постоји тактилна табла са
распоредом просторија и услуга, нити информативних плочица на Брајевом писму на самим
канцеларијама.
Лифтови у објектима за јавну намену су такође неприступачни, јер немају звучно обавештење о
спрату на ком се лифт налази нити постоји сигнал за затварање или отварање врата.
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4.СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА
Правци развоја које Градска општина Врачар жели да достигне у свакој секторској области
дефинисани су на следећи начин:
1. Секторска област 1: Осигурати свим грађанима, без обзира на њихове интелектуалне,
физичке сензорне способности или старосне године једнак приступ свим објектима јавне намене, у
областима здравства, спорта, културе, социјалне заштите, управе и друго.
2. Секторска област 2: Осигурати свим грађанима да се несметано и слободно крећу и користе
јавне површине, без обзира на њихове интелектуалне, физичке сензорне способности или
старосне године уклањањем баријера и применом стандарда приступачности.
3. Секторска област 3: Осигурати свим грађанима, без обзира на њихове интелектуалне, физичке
сензорне способности или старосне године једнак приступ информацијама уклањањем
комуникацијских баријера.
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5. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Секторска област 1
Стратешки правац развоја:
Осигурати свим грађанима, без обзира на њихове интелектуалне, физичке,
сензорне способности или старосне године једнак приступ свим објектима јавне
намене, у областима здравства, спорта, културе, социјалне заштите, управе и друго.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАН НИВО ПРИСТУПАЧНОСТИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И
СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
• Специфичан циљ 1: Смањена присутност баријера за 50 посто
• Специфичан циљ 2: Унапређено знање запослених у јавним предузећим и градским и
општинским органима, као и стручних лица која учествују у планирању, пројектовању и
извођењу, о приступачности и концепту „Дизајн за све“ кроз организовање различитих
врста обука едукације (трибине, радионице, тренинзи)
• Специфичан циљ 3: Побољшан систем контроле испуњености стандарда приступачности
како би се спречило стварање нових баријера, кроз полугодишње праћење извештаја и
записника
• Специфичан циљ 4: Унапређена координација надлежних органа приликом планирања,
пројектовања и извођења кроз организовање састанака на кварталном нивоу
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ПОВЕЋАН НИВО СВЕСТИ О ПОЈМУ ПРИСТУПАЧНОСТИ И
ЊЕГОВОЈ ПРИМЕНИ
• Специфични циљ 1: Унапређен ниво информисања шире друштвене јавности о
приступачности кроз различите облике информисања (медији, билтени, брошуре и слично)
• Специфичан циљ 2: Унапређен ниво знања шире друштвене јавности о приступачности кроз
организовање различитих радионица и скупова

Секторска област 2
Стратешки правац развоја:
Осигурати свим грађанима да се несметано и слободно крећу и користе јавне
површине, без обзира на њихове интелектуалне, физичке, сензорне способности или
старосне године уклањањем баријера и применом стандарда приступачности.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАН НИВО ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОМ
КОРИШЋЕЊУ
• Специфичан циљ 1: Смањена присутност баријера за 60 посто
• Специфичан циљ 2: Унапређено знање запослених у јавним предузећима и градским и
општинским органима, као и стручних лица која учествују у планирању, пројектовању и
извођењу, о приступачности и концепту „Дизајн за све“ кроз организовање различитих
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врста обука едукације (трибине, радионице, тренинзи)
Специфичан циљ 3: Побољшан систем контроле о испуњености стандарда приступачности
како би се спречило стварање нових баријера, кроз полугодишње праћење извештаја и
записника
• Специфичан циљ 4: Унапређена координација надлежних органа приликом планирања,
пројектовања и извођења кроз организовање састанака на кварталном нивоу
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ПОВЕЋАН НИВО СВЕСТИ О ПОЈМУ ПРИСТУПАЧНОСТИ И
ЊЕГОВОЈ ПРИМЕНИ
• Специфични циљ 1: Унапређен ниво информисања шире друштвене јавности о
приступачности кроз различите облике информисања (медији, билтени, брошуре и
слично)
• Специфичан циљ 2: Унапређен ниво знања шире друштвене јавности о приступачности
кроз организовање различитих радионица и скупова
•

Секторска област 3
Стратешки правац развоја:
Осигурати свим грађанима, без обзира на њихове интелектуалне, физичке, сензорне
способности или старосне године једнак приступ информацијама уклањањем
комуникацијких баријера.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАН НИВО ПРИСТУПАЧНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА И
КОМУНИКАЦИЈА
• Специфични циљ 1: Успостављена сарадња са институцијама ради унапређења примене
приступачности веб сајтова за 40 посто
• Специфичан циљ 2: Повећан ниво примене приступачних формата информација
( билтени и водичи на Брајевом писму, аудио и визуелни програми, апликације и опрема )
за 40 посто
• Специфичан циљ 3: Повећан број стручних тумача за знаковни језик за 20 посто кроз обуке
и едукацију
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ПОВЕЋАН НИВО СВЕСТИ О ПОЈМУ ПРИСТУПАЧНОСТИ И
ЊЕГОВОЈ ПРИМЕНИ
• Специфични циљ 1: Унапређен ниво информисања шире друштвене јавности о
приступачности кроз различите облике информисања (медији, билтени, брошуре и
слично)
• Специфичан циљ 2: Унапређен ниво знања шире друштвене јавности о приступачности
кроз организовање различитих радионица и скупова
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6. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
6.1. ПРАЋЕЊЕ
Праћење примене Стратегије за унапређење приступачности, односно Акционог плана за
спровођење Стратегије, вршиће се редовно, континуирано и истовремено са реализацијом
активности и мера. Прикупљаће се информације о процесу имплементације, информације о
резултатима и исходима активности и променама које настају у току примене, као и информације
о коришћењу ресурса. Питања на која треба одговорити праћењем јесу да ли се активности
одвијају како је планирано, ко све учествује у извођењу активности, да ли спољни фактори који
утичу на реализацију активности напредују, да ли је њихов утицај позитиван или негативан, шта је
учињено да се утиче на те факторе.
Активности праћења обухватају :
1. Преиспитивање Плана активности, укљујући и временски план
2. Припрему плана праћења и евалуације
3. Прикупљање података
4. Преиспитивање резултата праћења
5. Извештавање
6. Организовање састанака за преиспитивање
Праћење ће вршити руководилац, односно координатор Радне групе за израду Стратегија, који ће
о налазима праћења извештавати чланове и чланице Радне групе на кварталном нивоу и подносити
извештаје о имплементираним активностима и мерама.

6.2. ЕВАЛУАЦИЈА
Области евалуације ће бити следеће:
-Релевантност-да ли је Акциони план решио проблем односно испунио циљ;
-Изводљивост-да ли је Акциони план био ефикасан и ефективан, да ли су остварени планирани
резултати на време и у складу са буџетом;
-Евалуација ће бити вршена извесно време након реализације сваке активности и мере;
-Евалуацију ће вршити Радна група за израду Стратегије.
Начини вршења евалуације:
-Упоређивањем предложеног буџета са извештајем о реализованим трошковима;
Ознака: К.2.01-5
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-Упоређивањем плана провераваће се да ли су све активности реализоване на време (одређене у
временском плану).
На основу прикупљених података, крајем 2020. године, биће утврђено да ли су испуњени стратешки
циљеви у предвиђеном временском оквиру.

Ознака: К.2.01-5

Страна 74 од 79

7. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИСТУПАЧНОСТИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ЗА ПЕРИОД ОД 2018-2020. ГОДИНЕ
Пре имплементирања мера предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије за
унапређење приступачности Градске општине Врачар за период од 2018-2020. године, спровешће
се активности утврђивања својине, односно власништва објеката јавне намене.
У табелама испод, дефинисане су у свакој секторској области мере интервенције, односно мере
којима се уклањају препреке, са временским оквиром, извором финансирања и носиоцем
реализације, односно одговорним лицем.

Секторска област 1
Р.бр.

1.

Назив

Комора јавних
извршитеља
и Јавни
бележник,
Његошева 73

2.

Дирекција за
грађевинско
земљиште и
изградњу
Београда,
Његошева 84

3.

Други основни
суд, Јавно
тужилаштво и
Прекршајни
апелациони
суд,
Катанићева 15
Ознака: К.2.01-5

Мере интервенције

•
•

Уградња рампе или
платформе
Постављање механизма за
лакше отварање врата

•

Реконструкција прага на
улазу

•

Уградња механизма за лакше
отварање врата

Време
Извор
Носилац
реализације финансирања реализације

2019.

Комора
јавних
извршитеља
и Јавни
бележник,
Његошева 73

Сопствени

2018.

Град Београд

Град Београд

2019.

Буџет РС

Ималац права
својине
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4.

Министарство
финансија РС,
Мекензијева
53

•
•

Изградња рампе
Постављање механизма за
аутоматско отварање врата

•

Реконструкција и
изградња рампе

5.

Јавно
комунално
предузеће
Инфостан,
Његошева 84

6.

7.

Књижара
Службени
гласник,
Улица
Макензијева
26
Дом Здравља
Врачар –
служба опште
медицине „Луј
Пастер“,
Кнегиње Зорке
15

•
•
•

Изградња рампе
Проширење пролаза
Постављање адекватних
врата

•

Реконструкција и санирање
јавне површине испред улаза
Замена двокрилних врата
аутоматским

•

•
8.

Дом Здравља
Врачар,
Бојанска 16

•
•

9.

10.

11.

Институт за
трансфузију
крви Србије
Светог Саве 39

Апотекарска
установа
Београд
Виловског 12
Предшколске
установа
„Мића и
Аћим“,
Ознака: К.2.01-5

•
•

•

•

Реконструкције/санирање
јавних површина испред
улаза, да буде у ниво са
тротоаром
Замена двокрилних врата
аутоматским
Постављање заштитних
стубића на прилазу рампи

2019.

Буџет РС

Ималац права
својине

2019.

Буџет РС

Ималац права
својине

2019.

Буџет РС

Ималац права
својине

2019.

Буџетска
средства
(општине,
Града Београда,
РС)

2019.

Уградња платформе/рампе
Уградња механизма за лакше
отварање врата

2020.

Изградња рампе

2019.

Изградња рампе

2020.

Буџетска
средства
(општине,
Града Београда,
РС)

Буџетска
средства
(општине,
Града Београда,
РС)

Дом Здравља
Врачар

Дом Здравља
Врачар

Ималац права
својине

Сопствена
средства

Ималац права
својине

Буџет општине
Врачар

Ималац права
својине
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Војводе
Драгомира 11

12.

Предшколске
установа
„Маза“,
Петроградска
3

•

Изградња рампе

2020.

Буџет општине
Врачар

13.

Предшколске
установа
„Паличић“,
Вукице
Митровић 10

•

Изградња рампе

2020.

Буџет општине
Врачар

Ималац права
својине

14.

Основна
школа
,,Синиша
Николајевић“,
Тимочка 24

•

Изградња рампе

2018.

Буџет општине
Врачар

Школа

15.

16.

17.

18

19.

Основна
школа
,,Јован
Миодраговић“,
Војводе
Драгомира 1
Основна
школа
„Владислав
Рибникар“,
Краља
Милутина 10
Основна
школа „Краљ
Петар
Крађорђевић“,
Марулићева 8

•

Изградња рампе

•

Изградња рампе

2018.

2019.

Ималац права
својине

Буџет општине
Врачар

Школа

Канцеларија за
управљање
јавним
улагањима

Канцеларија
за управљање
јавним
улагањима

•

Изградња рампе

2019.

Канцеларија за
управљање
јавним
улагањима

Канцеларија
за управљање
јавним
улагањима

Техничка
школа ,,ГСП“,
Радослава
Грујића 2

•

Изградња рампе или подизне
платформе

2019.

Сопствена
средства

Школа

Трећа
београдска
гимназија,
Његошева 15

•
•

2020.

Буџетска
средства
(општине,
Града Београда,
РС)

Ознака: К.2.01-5

Изградња рампе
Постављање механизма
лакше отварање врата

за

Школа
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20.

Основна
школа
„Душан
Дугалић“,
Ђердапска 19

•
•

•

Пошта,
Максима
Горког 2

•

Спортско
ректативно
образовни
центар
„Врачар“,
Сјеничка 1

•

26.

27.

28.

Канцеларија
за управљање
јавним
улагањима

2020.

Сопствена
средства

Ималац права
својине

2019.

Пошта

Ималац права
својине

Реконструкција
постојећих
рампа
Замена постојећих
двокрилних врата
аутоматским вратима

2019.

Буџет
општине
Врачар

СРОЦ
„Врачар“

Реконструкција
постојеће
рампе и обарање прага на
споредном улазу
Изградња рампе на главном
улазу

2020.

Храм Светог
Саве

Храм Светог
Саве

2020.

Буџетска
средства

Ималац права
својине

Реконструкција/санирање
јавне површине испред улаза
Постављање механизма за
лакше отварање врата

Пошта,
Милешевска
66

25.

Канцеларија за
управљање
јавним
улагањима

Изградња рампе

22.

Храм Светог
Саве,
Крушедолска
2а

2019.

•

21.

24.

Школа

•

Основна
школа
,,Свети Сава“,
Николаја
Краснова 8

23.

Буџет општине
Врачар

Изградња рампе
Постављање новог
дворишног застора
Нивелисање терена дворишта

•

•

•

•
•

Обарање
ивичњака
код
улазних врата
Постављање механизма за
лакше отварање врата

Народна
библиотека
Србије,
Скерлићева 1

•

Београдско
драмско
позориште,
Милешевска
64

•
•

Реконструкција постојеће
рампе
Постављање рукохвата

Секретаријат
за послове
комуналне
полиције,
Макензијева
31

•
•

Постављање рампе
Постављање рукохвата

Ознака: К.2.01-5

•

Постављање механизма за
аутоматско отварање врата
Уклањање препрека испред
улаза

2018.

2020.

Буџетска
средства

2019.

Буџетска
средства

Ималац права
својине

Ималац права
својине

Страна 78 од 79

29.

•
•

Виши суд,
Улица
Тимочка 15

•

Реконструкција рампе
Постаљање
препрека
за
паркирање
на
тротоару
испред улаза
Постављање механизма за
аутоматско отварање врата

2020.

Буџетска
средства

Ималац права
својине

Секторска област 2
Јавне површине

Мере интервенције
•

Постављање система за
оријентацију особа са
инвалидитетом

•

Реконструкција пешачких
стаза и тротоара и то
нагиба и ширине за
кретање и маневрисање
колицима особа са
инвалидитетом

•

Обезбедити јасно
ограничење тротоара од
коловоза у улицама са
високо фреквентним
саобраћајем у складу са
важећим прописима

•

ТРОТОАРИ И
ПЕШАЧКЕ
СТАЗЕ

•

•
•

•

Ознака: К.2.01-5

Уградити „тактилна
поља“ која би указала на
наилазак препреке на
тротоару
Поставити неклизајуће
материјале за обраду
стаза, степеништа
Изместити стубове који
се налазе на коридору
пешачких зона
Места извођења радова
видљиво ограничити,
обележити адекватном
звучном сигнализацијом

Временски
оквир

Извор
финансирања

Носилац
Реализације

Секретаријат за
саобраћај

2018 -2020.

Буџет Града
Београда
Буџет
Републике
Србије
Донације

ЈКП
„Београд пут“

Постављање система за
оријентацију особа са
инвалидитетом
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•

ПЕШАЧКИ
ПРЕЛАЗИ И
РАСКРСНИЦЕ
•

Уграђивање тактилних
поља упозорења

•

Обезбедити додатан број
паркинг места за возила
особа са инвалидитетом

•

Закосити ивичњаке на
пешачким прелазима и
раскрсницама
Распоред паркинг места
ускладити са потребама
особа са отежаним
кретањем и потребама
особа са инвалидитетом

•

ПАРКОВИ

•
•
•
•
•

•

•

СТАЈАЛИШТА
ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
•

•

Ознака: К.2.01-5

Опремити семафорисане
раскрсице и прелазе са
свом потребном
звучном
сигнализацијом

Санирати стазе у
парковима
Израдити рампе на
прилазима паркова
Поставити рукохвате на
степеништа
Обележавање зоне уласка
у возило јавног прелаза
звучном сигнализацијом
Обележавање тактилног
поља на месту отварања
предњих врата јавног
превоза
Уграђивање тактилног
поља безбедности које је
повезано са системом
тактилне линије вођења
Реконструкција
аутобуских стајалишта у
складу са
позитивноправним
прописима
Постављање металне
плочице са бројем
стајалишта и јавног
превоза
Уградити звучна
обавештења о доласку
јавног превоза

2018 -2020.

Буџет Града
Београда
Буџет
Републике
Србије

2018 -2020.

Буџет Града
Београда

2018 -2020.

Буџет Града
Београда
Буџет
Републике
Србије

Секретаријат за
саобраћај
ЈКП
„Београд пут“
ЈКП „Паркинг
сервис“

ЈКП „Зеленило
Београд“

ЈКП „Градско
саобраћајно
предузеће
„Београд“
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•
•

СИСТЕМИ ЗА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Постављање система за
оријентацију
Извести тактилну траку
трасом Црвеног крста до
Храма Светог Саве,
улицама Жичком,
Милешевском,
Каленићевом, Максима
Горког, Курсулином,
Катанићевом, спајајући
околне јавне објекте –
Дом Здравља, БДП,
Пошту у Милешевској,
СРОЦ Врачар, Каленић
пијацу, зграду општине
Врачар и Храм Светог
Саве

2018 -2020.

Буџет Града
Београда
Буџет
Републике
Србије

Секретаријат за
саобраћај
ЈКП
„Београд пут“

Секторска област 3
ИНФОРМАЦИЈЕ И
КОМУНИКАЦИЈА

Мере интервенције
•

•

Ознака: К.2.01-5

Прилагођавање
просторија и постављање
помоћних средставапутоказа, дисплеја, таблет
рачунара интерактивне
табле о распореду
просторија, интерактивне
мапе приступачности,
мапе са означеним
смерницама и путоказима,
разгласа / озвучења (нпр. у
лифту) и осмочасовна
доступност услуга тумача
за знаковни језик на таблет
уређајима- релеј видео
центар, индукционих
система, аудио водича и
сличне асистивне
технологије
Уградња антипожарних
система, постављање
звучних и светлосних
знакова упозорења, као и
писање обавештења и
важних објава на начин
који је прилагођен особама
са инвалидитетом (да се
лако чита и разуме
суштина )

Временски
оквир

Извор
финансирања

Носилац
реализације

Ималац права
својине
2018-2020.

2018-2020.

Буџетска
средства

Удружења

Сопствена
средства

Општина
Врачар

Сопствена
средства

Ималац права
својине
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•

Уградња тактилних
површина
(тактилна стаза вођења,
тактилна линија
упозорења, тактилно поље
упозорења) и табли на
Брајевом писму у
просторијама објеката
јавне намене

•

Штампање
информативних материјала
који су приступачни (нпр.
на Брајевом писму) и лаки
за разумевање и
коришћење
•

•

•

•

•

Ознака: К.2.01-5

2018-2020.

Организовање обука за 2018-2020.
пружаоце услуга као што
су персонални асистенти
Промоција стандарда и
смерница за
приступачност објеката и
информација и
комуникација

•

2018-2020.

Организовање предавања,
промоција и обука за
оснаживање особа са
инвалидитетом да користе
информационе и
комуникационе
технологије и системе
Успостављање сарадње са
привредним субјектима
који пружају услуге како
би прилагодили систем
пословања особама са
инвалидитетом и
прихватили аспекте
приступачности
Организовање заједничких
састанака представника
институција и особа са
инвалидитетом, како би се
обезбедио што бољи
приступ информацијама
Израда и штампање
брошура о комуникацији са
особама са инвалидитетом

2018-2020.

Сопствена
средства
Буџетска
средства

Ималац права
својине

Буџет општине
Врачар

Општина
Врачар

Буџетска
средства

Општина
Врачар
Удружења

Буџетска
средства

Општина
Врачар
Удружења

2018-2020.

Општина
Врачар

2018-2019.

Општина
Врачар

2018-2020.

Општина
Врачар

2018-2019.

Општина
Врачар
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•

Организовање обука за
тумаче за српски знаковни
језик

•

Успостављање сарадње са
институцијама да подрже
и обезбеде техничке услове
за прилагођен приступ веб
сајтовима

2018-2019.

Општина
Врачар

2018-2019.

Општина
Врачар

Коришћени извори:
-„Анализа приступачнпсти бирачких места у Београду“, Центар за самостални живот особа са
инвалидитетом Србије, 2017-2018. година;
-„Доступан град“, Студија - решења објеката приступа и хитног поступања за пројекат Доступан
град - Удружење за ревизију приступачности, 2015. година;
- Стратегија безбедности саобраћаја Града Београда 2017 – 2020 са акционим планом Градске
општине Врачар, Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар;
- Студија анализа стања безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају на територији Града
Београда са предлогом мера - Секретаријат за саобраћај Града Београда.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-56/2018-VIII/2 - 20. септембар 2018. године

ПРЕДСЕДНИK
Михаило Групковић
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