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ПРЕДМЕТ: Преппрука за птклаоаое архитектпнских баријера у пбјектима васпитнп-пбразпвних
устанпва и устанпва културе на ппдрушју Града и регије Бијељина

УВПД
Ппступајући у складу са пвлащтеоима утврђеним Закпнпм п Омбудсману за дјецу1, а тпкпм
пбављаоа редпвних активнпсти и сарађујући са партнерима у пбласти пбразпваоа и културе, кап
и на пснпву пдређенпг брпја жалби/пријава рпдитеља дјеце са сметоама у развпју, Омбудсман за
дјецу је преппзнап пптребу птклаоаоа архитектпнских баријера кпје птежавају и/или
пнемпгућавају дјеци са сметоама у развпју физишки приступ пбјектима васпитнп-пбразпвних
устанпвa, кап и једнпм дијелу пбјекaта устанпва културе на ппдрушју Града и регије Бијељина.
У кпнтексту идентификпванпг правнпг пквира, а према сазнаоима дп кпјих се дпщлп на пснпву
пријава-жалби рпдитеља и тпкпм редпвних активнпсти, Омбудсман за дјецу је ппсебну пажоу
пбратип услпвима приступашнпсти васпитнп-пбразпвним устанпвама.
ПРАВНИ ПСНПВ
Према УН Кпнвенцији п правима дјетета, пбразпваое представља једнп пд пснпвних права
дјетета, а схпднп шлану 2. став 1: „Државе чланице пве Кпнвенције ппштују и пбезбјеђују права
садржана у Кпнвенцији свакпм дјетету ппд свпјпм јурисдикцијпм, без икакве дискриминације и
без пбзира на расу, бпју кпже, ппл, језик, вјерписппвјест, пплитичкп или другп убјеђеое,
наципналнп, етничкп или спцијалнп ппријеклп, импвнп стаое, пнесппспбљенпст, рпђеое или
други статус дјетета или оегпвпг рпдитеља или закпнитпг старатеља“, шиме су ствпрене
правне претппставке и за пствариваое права свакпг дјетета на пбразпваое.
Опщтим кпментарпм бр.9 УН Кпмитета за права дјетета, а везанп за права дјеце са инвалидитетпм
у вези са шланпвима (28., 29. и 31.) у дијелу А. Квалитетнп пбразпваое - 62. навпди се: „Дјеца са
сметоама у развпју имају истп правп на пбразпваое кап и сва друга дјеца и уживаће пвп правп
без икакве дискриминације, на пснпву једнаких мпгућнпсти, на начин предвиђен Кпнвенцијпм. У
тпм циљу се мпра пбезбједити дјелптвпран приступ дјеце са сметоама у развпју пбразпваоу,
ради ппдстицаоа развпја дјететпве личнпсти, надаренпсти и менталних и физичких
мпгућнпсти дп оихпвпг максималнпг пптенцијала“.
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„СлужбенигласникРепубликеСрпске“, брпј: 103/08 и 70/12

У кпнтексту међунарпднпг правнпг пквира пбезјеђиваоа права на пбразпваое свакпг дјетета
неизпставнп је важнп ппдсјетити на УН Кпнвенцију п правима пспба са инвалидитетпм2, кпјпм је
предвиђенп да: „Државе стране угпвпрнице кпнстатују да су сви ппјединци једнаки пред
закпнпм и пп закпну, кап и да имају правп да без икакве дискриминације уживају једнаку
заштиту и једнаке ппгпднпсти у складу са закпнпм. Државе стране угпвпрнице забраниће сваку
дискриминацију пп ппснпву инвалиднпсти и гарантпваће пспбама са инвалидитетпм једнаку и
ефикасну правну заштиту пд дискриминације пп билп кпм пснпву“. Надаље, шланпм 9. пве
Кпнвенције прпписује се: „У циљу пмпгућаваоа сампсталнпг живпта и пунпг учешћа пспба са
инвалидитетпм у свим сферама живпта, државе стране угпвпрнице ће предузети
пдгпварајуће мјере да пспбама са инвалидитетпм пбезбиједе приступ, равнпправнп са другима,
физичкпм пкружеоу, превпзу, инфпрмацијама и кпмуникацијама, укључујући и нфпрмаципне и
кпмуникаципне технплпгије и системе, кап и другим ппгпднпстима и услугама кпје су птвпрене,
пднпснп кпjе стпје на распплагаоу јавнпсти, какп у урбаним такп и у руралним срединама. Те
мјере, кпје укључују идентификпваое и уклаоаое препрека и баријера за приступ, пднпсиће се,
између псталпг, и на: (а) зграде, путеве, превпзна средства и друге ппгпднпсти у затвпренпм и
на птвпренпм прпстпру, укључујући шкпле, стамбене пбјекте, здравствене пбјекте и радна
мјеста...“.
У складу са наведеним, а пплазећи пд шиоенице да се пбразпваое заснива на нашелима
ппщтпваоа људских права и права дјетета, свакакп је важнп размптрити и дпмаће закпнпдавствп.
Устав Републике Српске, шланпм 10. јаснп дефинище: „Грађани Републике Српске су равнпправни у
слпбпдама, правима и дужнпстима, једнаки су пред закпнпм и уживају исту правну заштиту
без пбзира на расу, ппл, језик, наципналну припаднпст, вјерписппвјест, спцијалнп ппријеклп,
рпђеое, пбразпваое ,импвнп стаое, пплитичкп и другп увјереое, друштвени пплпжај или другп
личнп свпјствп“. Члан 38. Устава гласи: „Свакп има правп на шкплпваое ппд једнаким услпвима.
Оснпвнп шкплпваое је пбавезнп и бесплатнп. Свакпме је ппд једнаким услпвима дпступнп
средопшкплскп и виспкпшкплскп пбразпваое.“
Област васпитаоа и пбразпваоа у Републици уређена је и сљедећим закпнима:





Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 79/15 и 63/20);
Закпн п пснпвнпм васпитаоу и пбразпваоу („Службени гласник Републике Српске“, бр.
44/17, 31/18, 84/19 и 63/20);
Закпн п средоем пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник Републике Српске“,
бр.74/08, 106/09, 104/11, 33/14, и 41/18);
Закпн п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/20).

Закпнским рјещеоима у нашелу су дефинисане пбавезе пбезбјеђеоа услпва за равнпправан
приступ васпитнп-пбразпвнпм прпцесу и институцијама за сву дјецу, па тиме и за ушенике и лица
са инвалидитетпм, шиме се спрешава оихпва дискриминација и пбезбјеђује равнпправан приступ.
Према Закпну п пснпвнпм васпитаоу и пбразпваоу Републике Српске свакп дијете има једнакп
правп приступа и једнаке мпгућнпсти у пснпвнпм васпитаоу и пбразпваоу без дискриминације пп
билп кпм пснпву, щтп ппдразумијева пбезбјеђиваое једнаких услпва и прилика за сву дјецу при
ппшетку и наставку пснпвнпг васпитаоа и пбразпваоа у складу са педагпщким стандардима.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА ПМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ
Истраживаое, кпје је Омбудсман за дјецу прпвеп на ппдрушју Града и регије Бијељине кпје
пбухвата јпщ и ппщтине Лппаре и Угљевик, ппказује да пд 19 щкплских пбјеката (пснпвне и
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БиХ је ратификпвала Кпнвенцију п правима пспба са инвалидитетпм и Факултативни прптпкпл 12.03.2010.

средое щкпле), оих 26% има у пптпунпсти ријещене архитектпнске баријере, 32% дјелимишнп,
дпк 42% устанпва уппщте нису птклпниле архитектпнске баријерени у једнпм сегменту. Тп су
најшещће ппдрушне, сепске щкпле, али и ппједине градске щкпле нису ријещиле пвпј прпблем. У
прилпгу дпкумента је преглед васпитнп-пбразпвних устанпва Града и регије Бијељина у кпјима
нису птклпоене архитектпнске баријере.
Ппред щкплских пбјеката, истраживaоем су пбухаћене и устанпве културе у Бијељини. Па такп,
Градска библиптека „Филип Вищоић“ има приступну рампу за улазак у пбјекат, али питаое
приступашнпсти прпстпријама кпје се налазе на спрату Библиптеке (шитапница, прпстпр за
прпмпције коига и друга културна дпгађаоа) није ријещенп. Приступашнпст „Музеју Семберије“ и
Центру за културу је ријещена.
Штп се тише предщкплских устанпва у Бијељини стаое је сљедеће:
- централни пбјекат ЈУ Дјешији вртић „Чика Јпва Змај“ нема приступну рампу на уласку у пбјекат, а
нити ријещену архитектпнску баријеру за спрат и прилагпђен тпалет за дјецу са сметоама у
развпју. Нпви пбјекти, кпји се граде у склппу вртића „Чика Јпва Змај“ ,имају приступне рампе;
-приватна Предщкплска устанпва „Драган и Зпран“ има приступну рампу на уласку у пбјекат, али
нема ријещену архитектпнску баријеру за спрат и прилагпђен тпалет за дјецу са сметоама у
развпју.
ЗАКЉУЧАК
Резултати истраживаоа Институције јаснп указују да на ппдрушју Града и регије Бијељина у свим
васпитнп-пбразпвним устанпвама, кап и у ппјединим устанпвама културе нису птклпоене
архитектпнске баријере или су самп дјелимишнп ријещене (нпр. ппстпји рампа за улазак у пбјекат,
али није ријещенп питаое приступа прпстпријама на спрату...). Осим тпга, у највећем брпју
устанпва не ппстпје тпалети прилагпђени лицима са физишким инвалидитетпм.
Ппстпјаоем архитектпнских баријера у васпитнп-пбразпвним устанпвама, дјеца са сметоама у
развпју се дпвпде у неравнпправан пплпжај, щтп се свакакп сматра актпм дискриминације и тп их
пнемпгућава у пствариваоу, УН Кпнвенцијпм п правима дјетета, гарантпванпг права на
пбразпваое.
Самп признаое права на пбразпваое ппвлаши пдгпвпрнпст државе да пспбама са инвалидитетпм
пмпгући између псталпг и „приступ изграђенпм пкружеоу, щтп укљушује идентификпваое и
уклаоаое препрека и баријера приступашнпсти у устанпвама намијеоеним јавнпј упптреби, какве
су прије свега устанпве пбразпваоа и васпитаоа“.
Прппущтаоем да се та пбавеза изврщи у васпитнп-пбразпвним устанпвама шини се неппсредни
акт дискриминације дјеце са сметоама у развпју и угрпжава им се правп на пбразпваое, а тиме и
развпј лишнпсти и менталних и физишких сппспбнпсти дп оихпвпг пунпг капацитета.
Неприступашнпст пбјектима щкпла, дјеци са сметоама у развпју пгранишава између псталпг и
избпр пбразпвнпг прпграма, щтп је такпђе акт дискриминације.
Пплазећи пд несппрнп утврђене шиоенице да на ппдрушју Града Бијељине ппстпје васпитнппбразпвне устанпве, кап и један дип устанпва културе кпје нису птклпниле архитектпнске баријере
и пбезбједиле приступашнпст свпјим пбјектима за дјецу са сметоама у развпју, тј. за дјецу са
смаоенпм ппкретљивпщћу и инвалидитетпм, Омбудсман за дјецу кпнстатује да је ппвријеђенп
оихпвп правп на једнакпст у вези са правпм на пбразпваое у складу са УН Кпнвенцијпм п
правима дјетета и УН Кпнвенцијпм п правима пспба са инвалидитетпм, кап и са стандардима
ппстављеним дпмаћим закпнпдавствпм.

Ппступајући у складу са свпјим закпнским пвлащтеоима,а имајући у виду да квалитетнп
пбразпваое дппринпси укупнпм напретку друщтва и најбпљем интересу дјеце, Омбудсман за
дјецу Републике Српске упућује

ПРЕППРУКУ
Министарству прпсвјете и културе Републике Српске
Да предузме све пптребне мјере и кпнкретне активнпсти да се щтп хитније у васпитнп-пбразпвним
устанпвама, кап и у једнпм дијелу устанпва културе на ппдрушју Града/регије Бијељина птклпне
архитектпнске баријере на нашин:


Да се у сарадои са Градпм Бијељина и ппщтинама Угљевик и Лппаре и идентификпваним
устанпвама анализирају кпнкретне мпгућнпсти, изврщи избпр најбпљег мпдела и изврще
пптребни архитектпнски радпви кпји ће пмпгућити физишки приступ дјеци и свим лицима са
сметоама у развпју пбјектима васпитнп-пбразпвних устанпва, кап и пбјектима културе у
складу са закпнпнпм и другим прпписима;



да у складу са шланпм 9. Закпна п Омбудсману за дјецуу рпку пд 60 дана пбавјестите
Институцију п предузетим мјерама и активнпстима.

Омбудсман за дјецу
Драгица Радпвић, дипл.правник

ПР И Л П Г

Преглед шкпла Града и регије Бијељина у у кпјима нису птклпоене архитектпнске баријере

1.

ОШ „Петар Кпшић“

Брпдац-Бијељина

2.

ОШ „Стеван Немаоа“

Драгаљевац-Бијељина

3.

ОШ „Меща Селимпвић“

Јаоа-Бијељина

4.

ОШ „Вељкп Чубрилпвић“

Прибпј -Лппаре

5.

ОШ „Филип Вищоић“

Дпоа ТрнпваУгљевик

6.

ОШ „Вук Карачић“

Забрђе-Лппаре

7.

Музишка щкпла „С.С. Мпкраоац“

Бијељина

8.

ОШ „Дпситеј Обрадпвић“

Сувп Ппље-Бијељина

9.

ОШ „Јпван Душић“

Бијељина

10. ОШ „Вук Карачић“

Бијељина

11. ОШ „СветиСава“

Бијељина

12. ОШ „Ћирилп и Метпдије“

Главишице-Бијељина

13. ОШ „Алекса Шантић“

Угљевик

14. ОШ „Дпситеј Обрадпвић“

Кпрај-Лппаре

