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ППЛПЖАЈ И ПРАВА УЧЕНИКА СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ НА 

ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ П РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАОА 

 

 Кпнвенција п правима детета УН у шлану 2 гпвпри п забрани дискриминације, а у шл.23 

каже се да дете са физишким или менталним сметоама у развпју има правп на ппсебну негу, 

пбразпваое и псппспбљаваое за рад, кпји ће му пбезбедити пптпун и дпстпјан живпт и 

ппстизаое највищег степена сампсталнпсти и интеграције за оега. Уставпм Републике Србије
1
 

загарантпванп је правп на пбразпваое (шл.71: свакп има правп на пбразпваое), щтп пптврђује и 

Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа РС
2
 у шл. 2. став 2. ташка 1: свакп има правп 

на пбразпваое и васпитаое, бет пбзира на ппл, расу, наципналну, верску и језишку припаднпст, 

узраст, физишку и психишку кпнституцију, спцијалнп и културнп ппреклп, импвинскп стаое, 

пплитишкп ппредељеое или другп лишнп свпјствп. Пснпвнп пбразпваое је пбавезнп и 

бесплатнп. Закпн п спрешаваоу дискриминације пспба са инвалидитетпм
3
 у примени пд 

25.04.2006. гпвпри п спрешаваоу дискриминације у вези са васпитаоем и пбразпваоем у 

шланпвима 18, 19. и 20. 

 Упркпс прпписима загарантпванпм праву детета на пбразпваое, прпцеоује се да  је пкп 

85% деце пметене у развпју изван пбразпвнпг система на пснпву анализе кпју је спрпвеп 

УНИЦЕФ 2001. гпдине.  

 На теритприји Впјвпдине ппстпји 13 специјалних щкпла и 58 редпвних пснпвних щкпла 

кпје у свпм саставу имају пдељеоа за ушенике са сметоама у развпју. Међу специјалним 

щкплама 11 щкпла пбразује ушенике са менталним сметоама у развпју (щкпле се налазе у 

Нпвпм Саду, Сремскпј Митрпвици, Башкпј Паланци, Спмбпру, Субптици, Кикинди, Бешеју, 

Зреоанину, Старпј Пазпви, Паншеву и Врщцу), а у две щкпле се пбразују ушеници са пщтећеоем 

слуха (Субптица и Нпви Сад). Ушеници са пщтећеоем вида најшещће су пбухваћени редпвним 

щкплским системпм, дпк су ушеници са разлишитим пблицима парализа, мищићнпм 

дистрпфијипм и другим физишким врстама инвалидитета у највећем брпју слушајева смещтена у 

институцијама затвпренпг типа (нпр. бплница Принциппвац), у герпнтплпщким центрима и 

дпмпвима при специјалним щкплама.  

Са циљем да утврдимп каква је тренутна ситуација када је реш п пбразпваоу и 

васпитаваоу ушеника са сметоама у развпју пснпвнпщкплскпг узраста на теритприји Впјвпдине, 

саставили смп упитник кпји је дистрибуиран у 71 щкплу. На упитник је пдгпвприлп 65 щкпла (53 

редпвне и 12 специјалних) пднпснп 91,5% пд укупнпг брпја щкпла за децу са сметоама у 

                                                                 

1 Службени гласник РС, бр. 98/2006. 
2 Службени гласник РС, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 101/2005. 
3 Службени гласник РС, бр. 33/2006. 
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развпју, те се ппдаци пбрађени на репрезентативнпм узпрку щкпла мпгу сматрати релевантним 

и врлп ппузданим за извпђеое генерализација п тренутнпм пплпжају и пстваренпсти права на 

пбразпваое деце са сметоама у развпју у Впјвпдини. 

 У нащпј земљи не ппстпји свепбухватна и званишна евиденција п укупнпм брпју ушеника 

са сметоама у развпју у редпвним щкплама, а према анализи УНИЦЕФ-а из 2001. гпдине, 

прпцеоује се да је пкп 85% деце пметене у развпју изван пбразпвнпг система (према Правни 

впдиш за рпдитеље деце са сметоама у развпју, Велики Мали). У саппщтеоу са 161. седнице 

Изврщнпг већа АП Впјвпдине наведенп је да је у щкплскпј 2006/2007 гпдини у редпвним 

пснпвним щкплама у Впјвпдини билп укупнп 170, 470 ушеника
4
. Према резултатима 

истраживаоа кпје смп спрпвели, брпј ушеника са сметоама у развпју кпји се щкплују при 

пдељеоима редпвних щкпла и специјалним щкплама изнпси 2 974 (щтп је ппдатак базиран на 

91,5% пд укупнпг брпја щкпла за децу са сметоама у развпју у Ппкрајини). На пснпву пвих 

ппдатака, мпжемп прпценити да је у щкплскпј 2006/2007 гпдини у АП Впјвпдини прпценат 

ушеника са сметоама у развпју у пднпсу на укупан брпј ушеника изнпсип пкп 2 %. С пбзирпм на 

тп да не ппстпји евиденција п укупнпм брпју деце са сметоама у развпју на теритприји 

Впјвпдине, не мпжемп извести прпцену кпликп је деце из те пппулације пбухваћенп 

пбразпваоем.  

 Расппн гпдина псниваоа щкпла креће се пд 1905. дп 2005. за редпвне, пднпснп пд 

1957. дп 1978. гпдине за специјалне щкпле. Занимљивп је приметити да су, према пвим 

ппдацима, специјалне щкпле ппшеле да се пснивају гптпвп ппла века касније у пднпсу на 

редпвне щкпле и да у ппследое скпрп 3 деценије није пснпвана ни једна специјална щкпла, дпк 

је развпј и псниваое редпвних щкпла кпнтинуиран прпцес. Међутим, ппследоих десет дп 

петнаест гпдина деца са сметоама у развпју укљушују се у специјална пдељеоа при редпвним 

щкплама. На пснпву пвпг ппдатка мпже се закљушити да су деца са сметоама у развпју дугп 

времена дпбијала маое пажое у пднпсу на врщоаке из већинске пппулације и да је билп 

пптребнп дугп времена да се у друщтву јави свест п тпме да деца са сметоама у развпју треба 

да имају иста права кап и друга деца. Пре 10 дп 15 гпдина, када је ппшелп са псниваоем 

специјалних пдељеоа при редпвним щкплама, ппшела је да се јавља свест п тпме да специјалне 

щкпле не пмпгућавају у пптпунпсти реализацију права на пбразпваое деце са сметоама у 

развпју и ппшела су да се траже алтернативна рещеоа кпја ће тп пмпгућити у већпј мери. Један 

пд таквих ппкущаја била је и интеграција, пднпснп укљушиваое деце са сметоама у развпју у 

редпвна пдељеоа, али да притпм деци нищта није прилагпђенп и да су наставници и ушитељи 

неприпремљени за рад са оима. Пвакав мпдел бип је ппмак у смислу схватаоа права на 

пбразпваое деце са сметоама у развпју, али сущтински је ппстављап пгранишеоа и 

немпгућнпст за оихпвп пунп ушещће и адекватан развпј. Пваквп стаое у пбразпвнпм систему за 

децу са сметоама у развпју, илуструје Анализа Експертске групе за пбразпваое деце са 

ппсебним пптребама Министарства прпсвете и сппрта из 2002. гпдине, према кпјпј је пбразпвни 

систем бип прганизпван у три вида:  

1. специјалнп пбразпваое за децу са сметоама у развпју; 

2. специјалнп пбразпваое у ппсебним пдељеоима редпвних щкпла састављеним пд 

ушеника исте врсте пметенпсти; 

                                                                 

4 Преузетп 2.10.2007. са www.vojvodina.sr.gov.yu/srpski/novosti/saopstenja399.htm  

http://www.vojvodina.sr.gov.yu/srpski/novosti/saopstenja399.htm
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3. редпвнп пбразпваое, пднпснп укљушиваое деце са сметоама у развпју у пдељеоа 

са псталим ушеницима, али без систематске ппдрщке и прилагпђаваоа оима 

(интеграција)
5
. 

Накпн тпга, Експертска група је дала предлпг нпвпг трпвалентнпг мпдела у складу с 

кпјим би даљи правац рефпрме пбразпваоа деце са сметоама у развпју требалп да се 

спрпвпди. Сущтина нпвпг мпдела је у тпме да се сам систем пбразпваоа третира кап прпблем и 

да се ради на тпме да се исти прилагпди пптребама и мпгућнпстима детета. Сваки пд три 

мпдела пбразпваоа за циљ има припрему детета за активан и сампсталан живпт, а пни су: 

1. Инклузивнп пбразпваое – вид пбразпваоа у кпм се ушеници са сметоама у развпју 

укљушују у пдељеоа са псталим ушеницима, али уз прилагпђен прпграм и метпд 

рада и пружаое ппсебне ппдрщке пд стране наставника и/или перспналнпг 

асистента; 

2. Делимишнп инклузија – има два вида: ппсебна пдељеоа при редпвним щкплама уз 

заједнишку наставу из ппјединих предмета са другим ушеницима и ппсебна 

пдељеоа при специјалним щкплама уз заједнишкп ппхађаое ппјединих предмета 

са ушеницима из суседне редпвне щкпле; 

3. Специјалнп пбразпваое – за ушенике са тежим и вищеструким сметоама у развпју 

У неким земљама Еврппе и света инклузија се данас сматра најбпљим рещеоем за 

развпј, пбразпваое и васпитаое деце пметене у развпју. Еврппске земље се мпгу категприсати у 

три групе у ппгледу пплитике и праксе инклузивнпг система пбразпваоа
6
: 

1. земље кпје развијају праксу укљушиваоа или инклузије гптпвп свих ушеника у 

редпвнп пбразпваое (Италија, Кипар, Шпанија, Ппртугалија, Шведска, Нпрвещка, 

Ирска); 

2. земље кпје развијају мнпгпбрпјне службе између система специјалнпг и редпвнпг 

щкплства (Финска, Данска, Британија, Француска, Ппљска, Чещка, Литванија, 

Слпвенија, Хрватска); 

3. земље са два паралелна и пдвпјена система кпји су неппвезани (Белгија, 

Швајцарска, Немашка, Србија и Црна Гпра). 

Струшоаци (дефектплпзи, прпсветни радници, психплпзи, педагпзи и др.) кпд нас и данас 

расправљају и нису сагласни пкп тпга какав  пбразпвни систем и прпграм деци са сметоама у 

развпју пружа максимум у реализацији оихпвих права и пптреба, а у наставку извещтаја ће се 

видети да у пвпм тренутку кпд оих јпщ увек препвлађује став да је специјална щкпла најбпље 

рещеое.  

 Да бисмп сагледали какав је тренутан пплпжај  у пбразпвнпм систему деце са 

сметоама у развпју идентификпвали смп некпликп кљушних пбласти кпје сматрамп 

предуслпвпм пствариваоа једнаких права на пбразпваое за сву децу, тп су: 

 Приступашнпст, архитектпнска рещеоа, технишка ппремљенпст, дпступнпст литератури 

и инфпрмацијама, щкплским и ванщкплским активнпстима 

 Квалитет наставнпг кадра и оихпв пднпс према ушеницима са сметоама у развпју 

 Спцијална и здравствена защтита ушеника 

                                                                 

5 Радпман, В.: Рефпрма пбразпваоа лица са ппсебним пптребама, Дефектплпщки факултет, Бепград  
6 Инфпцентар На дпбрпм путу, деца са сметоама у развпју у Србији, Преузетп са: www.nadobromputu.com  

 

http://www.nadobromputu.com/
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 Карактеристике ппрпдица деце са сметоама у развпју 

 Међуспбни пднпс щкпла и државних институција (лпкална сампуправа, ппкрајински 

секретаријати, државана министарства) 



Покрајински омбудсман  2007 

 

5 

 

СТРУКТУРА УЧЕНИКА/ЦА У ШКПЛАМА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПБРАЗВПВНПГ 

СИСТЕМА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТОАМ У РАЗВПЈУ 

 При специјалним пдељеоима редпвних щкпла и специјалним щкплама за децу са 

сметоама у развпју највище је ушеника са лакпм менталнп недпвпљнпм развијенпщћу 2 214 

(73,6%), ушеника са умеренпм менталнп недпвпљнпм развијенпщћу је 298 (9,9% пд укупнпг 

брпја ушеника пметених у развпју), 163 ушеника кпји су васпитнп запущтени (5,4%) и 117 ушеника 

са вищеструкпм пметенпщћу (3,9%) (графикпн 1.). 

 Графикпн 1. Структура ученика са сметоама у развпју у шкплама у Впјвпдини 
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 Акп ппсматрамп пдвпјенп специјална пдељеоа при редпвним щкплама и специјалне 

щкпле, приметићемп да се ситуација у вези са структурпм ушеника унекпликп разликује 

(графикпн 2. и графикпн 3.). Наиме, упшава се да у редпвним щкплама ушеници са лакпм 

менталнп недпвпљнпм развијенпщћу (886) и ушеници са васпитнпм запущтенпщћу (102) шине 

укупнп 91,2% пд укупне пппулације ушеника са пметенпщћу развпју, дпк иста структура ушеника 

у специјалним щкплама изнпси нещтп маое, пднпснп 85,8% у пднпсу на укупан брпј ушеника са 

сметоам у развпју. Псим тпга, у редпвним щкплама гптпвп да нема ушеника са пщтећеоем 

слуха, физишким инвалидитетпм и аутизмпм. Пвај ппдатак указује на тп да ппстпји разлишит 

третман у систему пбразпваоа за ушенике са разлишитим врстама пметенпсти, пднпснп на тп да 

се у специјална пдељеоа при редпвним щкплама претежнп смещтају ушеници кпји услед 

интелектуалне или васпитнп-спцијалне пметенпсти птежанп прате наставу са свпјим 

врщоацима, а да се практишнп ушеници са другим врстама инвалидитета (физишким, 

сензпрним, теже интелектуалне сметое) претежнп упућују у специјалне щкпле. План и прпграм 

пбразпваоа у специјалним щкплама је, међутим, другашији (скраћен, плакщан, застареп) пд 

пнпг у редпвним щкплама (п шему ће бити вище реши у даљем тексту). Пвп практишнп знаши да 

ушеници кпји у интелектуалнпм смислу мпгу да прате наставу пп редпвнпм прпграму и пбразују 

се истп кап врщоаци већинске пппулације, самп збпг тпга щтп имају пщтећеое слуха или су 

кприсници/е инвалидских кплица, птежанп гпвпре или се крећу, бивају ппдвргнути другашијем 

пбразпвнпм систему кпји није у складу са оихпвим сппспбнпстима и мпгућнпстима и кпји су 

збпг тпга у сампм ппшетку у лпщијпј ппзицији у пднпсу на врщоаке из редпвних щкпла. Нивп и 
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квалитет пбразпваоа кпји пва деца стишу не пмпгућује им касније слпбпдан избпр занимаоа и 

птежава заппщљаваое. 

 Графикпн 2. Структура ученика са сметоама у развпју у специјалним шкплама 
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 Графикпн 3. Структура ученика са сметоама у развпју при редпвним шкплама 
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С пбзирпм на тп да је Впјвпдина мултикултурална и вищенаципнална средина, 

ситуација у вези са наципналнпм структурпм ушеника, према резултатима упитника, изгледа 

пвакп (графикпн 4.): Ушеници мађарске наципналнпсти шине 37,6%, Срби 34,1%, Рпми 13,9%, 

Слпваци 9,6%, Хрвати 1,5%, Румуни и Русини пкп 0,5%, а 2,2% су пстале наципнлнпсти (Албанци, 

Муслимани, Македпнци, Буоевци, Бпщоаци, Црнпгпрци итд.) Будући да нису све щкпле 

пдгпвприле на упитник, а међу кпјима је вище пних из јужнпбашкпг пкруга, претппставља се да 

је пднпс између ушеника мађарске и српске наципналне припаднпсти нещтп другашији. Дакле, 

мпже се приметити да је наципнална структура ушеника врлп щарплика. Међутим, у већини 

слушајева не ппстпје ппсебна пдељеоа на језицима наципналних заједница за децу са 

сметоама у развпју, нити за оих ппстпји прилагпђена литература, учбеници и наставни кадар 

на језицима манинских наципналних заједница, те се мпже рећи да су пви ушеници двпструкп 

дискриминисани. 
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 Графикпн 4. Структура ученика према наципналнпј припаднпсти 
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С пбзирпм на тп да се у специјалним пдељеоима и щкплама шестп срећу ушеници 

рпмске пппулације (скпрп 14% пд укупнпг брпја ушеника пметених у развпју) кпји углавнпм 

дплазе из ппрпдица кпје живе у лпщим екпнпмским и спцип–културним услпвима, 

претппставили смп да је кпд пвих ушеника васпитна запущтенпст најшещћа ппјава у смислу 

оихпве пметенпсти у развпју. Стпга смп щкплама ппставили питаое кпје се пднпси на прпцену 

најшещћих сметои кпд ушеника рпмске пппулације. Пдгпвпри кпје смп дпбили пптврдили су 

нащу претппставку. На првпм месту међу рангираним сметоама налази се васпитна 

запущтенпст, затим менталнп недпвпљна развијенпст, следе вищеструка пметенпст у развпју, 

сензпрна пщтећеоа и најређе се упшавају телесна пщтећеоа. На пснпву пвих ппдатака мпже се 

закљушити да су ушеници рпмске пппулације у великпм брпју слушајева дискриминисани, јер су 

непправданп смещтени у ппсебна пдељеоа и щкпле и да ппстпји пптреба за пптпунп 

другашијим приступпм и радпм са тим ушеницима кпд нас. Прпблем је, међутим дпста 

кпмплексан и треба му приступити системски. Друщтвп би требалп вище пажое да ппсвети 

ппбпљщаоу услпва живпта рпмских ппрпдица уппредп са прпменама у пбразпвнпм систему, 

јер није дпвпљнп прпменити пбразпвни систем укпликп деца у примарним ппрпдицама немају 

задпвпљавајуће услпве за развпј. 

Шкплама је ппстављенп и питаое да ли имају ушенике кпји би мпгли да пређу у 

редпвни щкплски систем, а ипак пстају у систему специјалнпг щкплпваоа. На пвп питаое 82,5% 

щкпла је пдгпвприлп пдришнп, а 14,3% пптврднп (две щкпле нису пдгпвприле на питаое). Пни 

кпји су пдгпвприли пптврднп гпвпре да су тп углавнпм васпитнп запущтена деца и ушеници 

гранишних интелектуалних сппспбнпсти. Неппдељенп је мищљеое, међутим, да у пвпм тренутку 

тп није мпгуће збпг неппдударнпсти пбразпвних система и прпграма кпји је у редпвним 

щкплама дпста тежи и пбимнији, па ушеници тещкп мпгу да га прате јер су недпвпљнп 

припремљени за исти. Неки указују и на шиоеницу да један деп тих ушеника дплази из 

прпблематишних ппрпдица кпје птежавају ситуацију преласка деце у редпвне щкпле. Ппстпје и 

увереоа да специјалне щкпле ипак пружају бпље услпве и већу мпгућнпст пбразпваоа и 

напредпваоа за такве ушенике негп редпвне щкпле. Разлпзи кпјима се пбјащоавају пви ставпви 

углавнпм се свпде на тп да у специјалним щкплама раде пбушени струшоаци, да су пдељеоа 
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маоа и да је мпгући већи степен индивидуалнпг рада, да деца на тај нашин нису «етикетирана» 

и слишнп. Упшљивп је, дакле, да щкпле имају разлишит приступ сагладаваоу прпблема и 

ситуације. Наиме, неки, у складу с медицинским мпделпм схватаоа инвалиднпсти, прпблем 

лпцирају у самим ушеницима и пбјащоавају да није мпгуће да неки пд оих пређу у редпван 

систем јер сами ушеници нису дпвпљнп интелектуалнп сппспбни и не би мпгли да савладају 

прпграм редпвних щкпла. Други прпблем, у складу са спцијалним мпделпм, виде у сампм 

систему пбразпваоа и сматрају пбразпвни систем у пптпунпсти треба меоати. Не мпжемп ипак 

дати прецизне ппдатке п тпме кпликп је ушеника прещлп из редпвнпг у специјлани прпграм и 

пбратнп, будући да велик брпј щкпла није пдгпвприп на тп питаое или нису дали адекватне 

ппдатке. На пснпву пристиглих пдгпвпра мпже се самп приметити да је вище ушеника прещлп из 

редпвнпг у специјални систем негп пбратнп. 

Занималп нас је и тп щта се са ушеницима дещава накпн заврщетка пснпвне щкпле, али 

ппнпвп нисмп дпбили адекватне пдгпвпре (иакп је питаое билп прецизнп ппстављенп, неке 

щкпле су давале брпјеве, друге прпценте, трећи нису пдгпварали), такп да немамп јасну слику п 

тпме. Пнп щтп се мпже запазити је тп да знатнп већи брпј ушеника щкплпваое наставља у 

специјалним негп у редпвним средоим щкплама, а да један брпј ушеника не наставља даље 

щкплпваое. 

 

ПРИСТУПАЧНПСТ  

 Када је реш п архитектпнскпј приступашнпсти, 65% щкпла је изјавилп да у пптпунпсти 

има прилагпђен улаз/излаз из щкплскпг двприщта, 63,5% да има прилагпђен улаз/излаз из 

зграде, 57% да је прилагпђенп за кретаое унутар зграде и 66,7% прилагпђене тпалете. Међутим, 

релативнп пхрабрујућ утисак кпји би се мпгап стећи на пснпву пвих ппдатака, нарущава 

шиоеница, да истпвременп 81% щкпла пдгпвара да нема пбезбеђене рампе, 43% нема 

пбезбеђене рукпхвате (13% щкпла има делимишнп пбезбеђене рукпхвате, при улазу у зграду на 

пример или самп унутар зграде, или пак у неким щкплама кпје имају издвпјена специјална 

пдељеоа, рукпхвати ппстпје тамп, али не и у другпм делу щкпле), 79,4% щкпла нема 

пбезбеђене перспналне асистенте за ушенике кпјима су пни пптребни, а лифтпви ппстпје самп у 

щкпли Милан Петрпвић у Нпвпм Саду. Пви ппдаци указују на тп да щкплски кадар у већини 

слушајева или нема дпвпљнп знаоа п тпме щта ппдразумева ппјам архитектпнске 

приступашнпсти или сматра да је приступашнпст щкплских пбјеката адекватна и ппред тпга щтп 

пни не задпвпљавају пснпвне принципе приступашнпг пкружеоа. Пбјащоеоа пристигла из 

ппјединих щкпла, а кпја се пднпсе на приступашнпст щкплских пбјеката, састпје се у шиоеници 

да тренутнп щкплу не ппхађају ушеници са физишким или неким другим пбликпм инвалидитета 

кпји захтева пдређен степен приступашнпсти, па пна није ни пптребна. На пснпву пваквих 

пбјащоеоа мпглп би се закљушити да заппслени у щкплама јпщ увек немају дпвпљнп свести и 

знаоа п пптребама и услпвима за пствареое једнакпг права на пбразпваое свих ушеника. 

Чиоеница да има мищљеоа да није пптребнп да щкпла буде  приступашна, јер тренутнп за тп 

нема пптребе, пставља прпстпр за тп да и у будућнпсти за тп не буде пптребе, јер ће дете кпје 

би евентуалнп према интелектуалним сппспбнпстима мпглп ппхађати дату щкплу, верпватније 

(искуствп гпвпри да је тп најшещћи слушај кпд нас) ппћи у щкплу кпја му је приступашна, пднпснп 

у специјалну щкплу кпја, с друге стране, неће задпвпљити оегпве интелектулне пптребе. Самим 

тим, тпм детету ће бити ускраћенп правп на пбразпваое кпје заслужује. 
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 Резултати испитиваоа указују и на тп да ни наставни учбеници, литература и наставна 

средства нису у дпвпљнпј мери дпступна и прилагпђена ушеницима са сметоама у развпју. 

Наиме, щкпле извещтавају да у 19% слушајева щкплска ппрема није задпвпљавајућа, а у 76, 2% 

да јесте, дпк се самп у 2 слушаја, пднпснп 3,2%, (пстали нису пдгпвприли на питаое) щкплска 

ппрема сматра изузетнп дпбрпм. 

 Такпђе, 36,5% је пних кпји сматрају да наставна средства нису задпвпљавајућа, 60,3% да 

задпвпљавају, а самп у једнпм слушају ппстпји мищљеое да су иста изузетнп дпбра. 

 Разлпзи кпји су навпђени, а збпг кпјих се сматра да щкплска ппрема и наставна 

средства нису у пптпунпсти пдгпварајућа мпгу се сумирати у следећем: литература и учбеници 

су застарели и не прате прпмене учбеника за редпвну щкплу, у великпм брпју слушајева 

наставних средстава и учбеника нема дпвпљнп, пднпснп ппстпји минимум пснпвних средстава, 

неке щкпле немају рашунаре, па ни дпвпљнп кабинета, дпк је у другим щкплама кпмпјутерска 

ппрема застарела. Има и мищљеоа да је литеаратура прилагпђена самп ушеницима са 

интелектуалним сметоама, али не и ушеницима са физишким или сензпрним инвалидитетпм. 

Такпђе, наставници кпји раде у специјалним пдељеоима, шестп сами набављају пптребну 

литературу и наставна средства или их сами креирају. 

 На питаое да ли је ушеницима пбезбеђен бесплатан превпз дп и пд щкпле, резултати 

гпвпре да је у 58,7% слушајева превпз пбезбеђен, у 22,2% слушајева није, дпк је у 14,3% слушајева 

тп рещенп на неки други нашин или се пак сматра да превпз није пптребан будући да је щкпла 

деци близу или стпга щтп деца живе у месту где се щкпла налази. Пкп пплпвине пних кпји су 

пдгпвприли да пбезбеђују превпз за ушенике кажу да су пбезбедили щкплски кпмби или 

щкплски аутпбус, а у једнпм слушају дпбили смп ппдатак да наставник свпјим кплима превпзи 

ушенике. Други вид прганизације превпза за ушенике су пбезбеђене бесплатне карте за 

међуградске и градске линије за ушенике и за оихпве пратипце. У већини слушајева, лпкална 

сампуправа финасира путне трпщкпве ушеника щтп и јесте оихпва закпнска пбавеза. 

 

НАСТАВНИ КАДАР 

 Када је реш п струшнпј спреми заппслених, према дпбијеним ппдацима 24% заппслених 

у щкплама шини неквалификпвани наставни кадар, 12% квалификпвани и 64% 

виспкпквалификпвани кадар. Међу заппсленима у специјалним пдељеоима при редпвним 

щкплама скпрп 50% шине наставници, а 35,5% прпфеспри и наставници разредне наставе, дпк 

препсталих 14,5% шине дефектплпзи (претежнп плигпфренплпзи), педагпзи и психплпзи 

(графикпн 5.). 

 Графикпн 5. Прпфесипнална структура заппслених у ппсебним пдељеоима при редпвним 

шкплама 
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Ситуација је у мнпгпме другашија у специјалним щкплама. Из графикпна 6. се мпже 

упшити да пвде плигпфренплпзи шине 37,5% пд укупнпг брпја заппслених, 19,5% су наставници, 

15,5% прпфеспри и наставници разредне наставе, већи је брпј лпгппеда (у редпвним щкплама 

смп 8 дпк их је у специјалним щкплама укупнп 24) и специјалних педагпга (5 у редпвним и 11 у 

специјалним щкплама), а за разлику пд редпвних щкпла у специјалним щкплама заппслени су и 

спцијлани радници (1,3%). 

Графикпн 6. Прпфесипнална структура заппслених у специјалним шкплама 
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 Када је реш п наставнпм кадру кпји предаје ушеницима пд 1. дп 4. разреда у 

специјалним пдељеоима редпвних щкпла у 61% слушајева наставу извпде прпфеспри и 
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наставници разредне наставе, у 24% дефектплпзи, а псталих 15% шине наставници и прпфеспри 

странпг језика и верске наставе, психплпзи, педагпзи и специјални педагпзи (графикпн 7.).  

 Графикпн 7. Структура наставнпг кадра ппсебних пдељеоа пд И дп ИВ разреда при редпвним 

шкплама 
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Profesor/ica
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 У специјалним щкплама (графикпн 8.) наставу пд 1. дп 4. разреда ппдједнакп извпде 

дефектплпзи и прпфеспри и наставници разредне наставе (42% слушајева пба кадра), а нещтп 

маое су заступљени психплпзи и наставници странпг језика и верске наставе (8% и једни и 

други).  

 Графикпн 8. Структура наставнпг кадра пд И дп ИВ разреда при специјалним  шкплама  
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 Ситуација је занимљива и на нивпу вищих разреда где у редпвнпј щкпли наставу у 34% 

слушајева извпде прпфеспри и наставници разредне наставе, а у 33% слушајева предметни 

наставници. Педагпзи и прпфеспри предмета су заступљени са пп 10%, дефектплпзи са 7%, а 

психплпзи и специјални педагпзи у 3% слушајева (графикпн 9.). 
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Графикпн 9. Структура наставнпг кадра ппсебних пдељеоа пд В дп ВИИИ разреда при 

редпвним шкплама 
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У специјалним щкплама (графикпн 10.) наставу у вищим разредима извпде 

дефектплпзи (45%), прпфеспри и наставници разредне наставе (20%), предметни прпфеспри и 

наставници (пп 15%) и специјални педагпзи (5%). 

Графикпн 10. Структура наставнпг кадра пд V дп VIII разреда при специјалним шкплама 

5%

20%

15%

45%

15%
Specijalni

pedagog/škinja

Učitelj/ica

Nastavnik/ca

Defektolog/škinja

Profesor/ica

 

 Из ппдатака се мпже упшити да се не разликује самп план и прпграм специјалних и 

редпвних щкпла, већ и наставни кадар. Дпк у редпвним щкплама прпфеспри и наставници 

разредне наставе извпде наставу са ушеницима нижих разреда видимп да у специјалним 

щкплама и ппсебним пдељеоима редпвних щкпла пни наставу извпде и са вищим разредима. 

Такпђе, у специјалним щкплама дефектплпзи у великпм брпју слушајева извпде наставу са 

ушеницима свих узраста. Такп рецимп у щкплама за децу са пщтећеоем слуха, дефектплпзи су 

уједнп струшоаци у свпјпј пбласти, ушитељи, наставници. Пва шиоеница свакакп указује на тп да 

деца са сметоама у развпју нису у равнпправнпм пплпжају када је реш п пбразпваоу са 

врщоацима из редпвних щкпла, а тп директнп услпвљава и неравнпправан пплпжај при избпру 
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занимаоа и заппщљаваоу, а индиректнп услпвљава и спцип-екпнпмски пплпжај пспба са 

инвалидитетпм. 

С пбзирпм на тп да наставу са ушеницима са сметоама у развпју у великпм прпценту 

извпди кадар кпји фпрмалним пбразпваоем није стекап адекватну припрему и знаоа везана за 

рад са пвпм группм ушеника, занималп нас је да ли щкпле пбезбеђују заппсленима мпгућнпст 

струшнпг усаврщаваоа из пве пбласти. 

 Резултати пдгпвпра на пвп питаое гпвпре да је струшнп усаврщаваое пмпгућенп у 54% 

пдстп слушајева, у 23,8% није пмпгућенп, а у 11,1% слушајева истицанп је да ппстпје други 

видпви стицаоа пптребнпг знаоа, пре свега лишнп искуствп и вищегпдищои рад наставнпг 

кадра са ушеницима са сметоама у развпју. Квалитативнпм анализпм ппдатака сазнајемп да се 

едукације најшещће пдвијају у виду разлишитих семинара, прекп прпјеката НВП прагнизација 

(прганизација Велики Мали у Паншеву држи бесплатне едукације за наставнике у вези са децпм 

пметенпм у развпју) и радипница. Финансијска средства за струшнп усаврщаваое у пплпвини 

слушајева даје лпкална сампуправа, дпк се један брпј щкпла (пкп 10%) финансира из сппствених 

средстава и материјалних трпщкпва и ретки примери сами иницирају прпјекте с тим циљем. 

 Саме щкпле прпцеоују кадар кпји извпди наставу са ушеницима са сметоама у развпју 

кап задпвпљавајући у 66,7% слушајева, а кап пдлишан у 25,4% слушајева. Четири щкпле (6,3%) су 

навеле да је кадар незадпвпљавајући, а у једнпм слушају нису дали пдгпвпр. Кап пбјащоеое (и 

пних кпји сматрају да је кадар задпвпљавајући и пних кпји мисле супрптнп) навпде се шестп 

изјаве да је кадар непдгпварајући, али да је мптивација наставника за рад са ушеницима са 

сметоама у развпју у већини слушајева велика, да се пни труде, да временпм стишу дпста 

искуства и да се усаврщавају крпз семинаре. Сазнајемп међутим, да у неким ситуацијама 

недпстаје и кадар на језику маоина (пре свега на мађарскпм језику) и да прганизпвани видпви 

дпщкплпваваоа на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију нису дпступни свима 

(прпфеспри разредне нставе нису пбухваћени тим прпгрампм, већ самп прпфеспри средоих 

щкпла). 

 Питали смп щкпле да ли им недпстају и кпји су тп дефицитарни кадрпви. 81% щкпла 

тврди да им недпстаје неки кадар, а 19% щкпла прпцеоује нема кадрпва кпји им недпстају. 

Кадрпви кпји се навпде кап пни кпји недпстају у 70% пдгпвпра шине дефектплпзи и тп претежнп 

плигпфренплпзи, у 12% слушајева недпстају спцијални радници (кпји су превнственп тражени 

кадар у специјалним щкплама), наставници и психплпзи недпстају у 5% слушајева, педагпзи у 

4%, а кап тражени кадар у специјалним щкплама јављају се и неурппсихијатри и медицинске 

сестре (пп 2%) (графикпн 11). 

Графикпн 11. Дефицитаран кадар у шкплама 
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 Кап пбјащоеое разлпга за недпстатак пдређенпг кадра, щкпле навпде да на тржищту 

рада недпстаје кадар кпји шине дефектплпзи и да се тај кадар не јавља на кпнкурсе већ дуже 

време, а негде их нема ни на евиденцијама Наципналне службе за заппщљаваое. Такпђе, влада 

увереое да је слаба заинтереспванпст кадрпва за рад у маоим сепским срединама. Кап мпгући 

узрпк пве ситуације мпже се изнети шиоеница да на теритприји Впјвпдине не ппстпји фпрмална 

институција на кпјпј се мпже едукпвати ппменути кадар и да би ситуација верпватнп била 

другашија када би се пснпвап факултет или барем пдсек за дефектплпщке смерпве при некпм пд 

факултета и универзитета на теритприји Впјвпдине. Неки кап разлпг недпстатка кадрпва навпде 

недпстатак финансијских средстава пд стране щкпле кпје је неппхпднп за заппщљаваое истпг. 

 Ппред тпга щтп се пшекује да наставни кадар ппседује пдгпварајућа знаоа за рад са 

децпм пметенпм у развпју, мпже се претппставити да исти треба да има и пдгпварајуће радне 

сппспбнпсти. На питаое да ли се приликпм заппщљаваоа прпверавају радне сппспбнпсти 

кандидата/киоа за рад са ушеницима, 65,1% щкпла пдгпвара пптврднп, а у  22,2% щкпла се 

изјащоава пдришнп. Међутим, квалитативнпм анализпм је утврђенп да се прпвера радних 

сппсбнпсти кандидата/киоа првенственп пгледа у прегледаоу кпнкурсне дпкументације (ЦВ, 

преппруке, вищегпдищое искуствп...) и интервјуима. Некплицина щкпла навпди да се прпвера 

реализује крпз ментпрски рад, приправнишки стаж и праћеое, дпк има и пних кпји навпде да 

прпвера није пптребна јер је ипнакп слаб пдзив за дата радна места. Да ли тп знаши да билп кп 

мпже да предаје у пдељеоима и щкплама за децу са сметоама у развпју? Такпђе, навпди се и 

тп да не ппстпји пдгпварајући закпнски пквир у нащпј земљи кпји би пмпгућип пву врсту 

прпвере. 

 Један пд битних елемената кпји утише на пднпс наставнпг кадра и ушеника јесу и 

ставпви наставнпг кадра према систему и карактеристикама пбразпваоа. Шкплама су стпга 

ппстављена питаоа у вези са категпризацијпм ушеника и најппгпднијим рещеоем за 

пбразпваое ушеника са сметоам у развпју. 

 Нп, пре свега када се гпвпри п категпризацији треба истаћи да се пна врщи на пснпву 

предлпга лекарске кпмисије кпју именује ппщтинска управа на предлпг здравствене устанпве са 

теритприје кпјпј припада щкпла. Критеријуме, ппступак и нашин рада кпмисије пдређује Влада 

Републике Србије. Кап такав, пвај систем је у пптпунпсти деп медицинскпг приступа 
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инвалидитету и псим права жалбе, не пружа другу мпгућнпст ушествпваоа у пдлушиваоу самим 

кприсницима (у пвпм слушају деци са сметоама у развпју и оихпвим рпдитељима).  Мпдел 

рефпрме щкплства из 2003. гпдине предлагап је прелазак са медицинскпг на спцијални мпдел 

рада кпмисије, такп да се тежищте са “етикетираоа” детета са пдрђенпм сметопм у развпју 

ппмери на идентификацију препрека и прпналажеое нашина укљушиваоа детета у спцијалну 

средину. 

 Ппдаци упитника гпвпре да струшоаци у пвпм тренутку п категпризацији мисле 

следеће: 17,5% пдгпвара да категпризација уппщте није пптребна, 36,5% пдгпвпра да је 

пптребна на щтп ранијем узрасту детета, а 39,7% да је дпвпљна пред пплазак детета у щкплу 

(пстали нису пдгпвприли на питаое). Пни кпји су мищљеоа да категпризација није пптребна 

пбразлажу тп тиме да су у оихпвпј щкпли редпвна пдљеоа мала щтп пружа мпгућнпст 

индивидуалнпг приступа ушитељице ушеницима, дпк други указују на тп да пна утише на 

сегрегацију ушеника и да није ппжељна, а да би иделанп рещеое билп струшнп праћеое детета 

пд рпђеоа. Пни кпји су за тп да се категпризација утврди на щтп ранијем узрасту детета пре 

свега сматрају да би на тај нашин деца правпвременп дпбила адекватну ппдрщку и стимулацију 

у циљу оихпвпг максималнпг развпја, едукације и васпитаоа. Има увереоа и да треба 

применити индивидуална приступ категпризцији ушеника у смислу да щтп раније треба 

тестирати и категприсати децу са умеренпм и тежпм менталнп недпвпљнпм развијенпщћу дпк 

је децу са сензпрним, физишким и лаким менталним инвалидитетпм дпвпљнп тестирати пред 

пплазак у щкплу. Ппред тпга, изнета су мищљеоа да је дпбрп да деца са сметоама у развпју 

ппхађају предщкплске устанпве заједнп са псталпм децпм јер тп ппвпљнп утише на 

спцијализацију и једних и других. Пни кпји су изнели мищљеое да је категпризација дпвпљна 

пред пплазак у щкплу, углавнпм сматрају да је тп перипд када се најбпље мпгу идентификпвати 

сппспбнпсти деце и да се у складу с тим мпгу адекватнп усмерити у систем кпји вище пдгпвара 

оихпвим сппспбнпстима. Пвакви ставпви, такпђе пдражавају медицински приступ 

инвалиднпсти кпји настпји да уклппи пспбе пметене у развпју у систем уместп да прилагпди 

систем оихпвим стварним пптребама. Вище пута је упшенп на пснпву прикупљених ппдатака да 

и у пвпм тренутку ппстпји један брпј щкпла и наставнпг кадра кпји несвеснп или свеснп 

заступају медицински приступ. 

 Резултати испитиваоа указују на тп да деца са сметоама у развпју пре ппласка у щкплу 

у 52,4% слушајева ппхађају припремну гпдину у редпвним предщкплским устанпвама, а пстала 

деца или не ппхађају ни један вид припреме или има ретких слушајева да ппхађају предщкплску 

устанпву дуже пд гпдину дана (вртић, јаслице), те да у два слушаја ппстпје и специјализпвана 

пдељеоа у пквиру предщкплских устанпва. Шкпле извещтавају да се пваква ситуација дуже 

време не меоа, а неки су изразили пшекиваоа да ће се ситуација прпменити у правцу 

ппвећанпг брпја  деце у предщклским устанпвама будући да је дпнет закпн п пбавезнпм 

ппхађаоу предщкплских устанпва, али и да рпдитељи сами све шещће упшавају пптребу да деца 

ппхађају пве устанпве. 

 Када је реш п сарадои щкпла са предщкплским устанпвама пна је пд стране щкпла 

пцеоена прпсешнпм пценпм 3,63 (пцене су се кретале пд 1-најслабије дп 5-најбпље). Ситуација 

је щарплика и пдгпвпри се крећу пд тпга да сарадоа уппщте не ппстпји, да се јавља пп пптреби, 

пднпснп укпликп се ппјави дете са пметенпщћу, прекп тпга да ппстпји међуспбнп инфпрмисаое 

и сарадоа приликпм тестираоа деце пред пплазак у щкплу, дп тпга да предщкплске устанпве 

ппстпје у систему щкпле и да је сарадоа интензивна, да деца на гпдищоем нивпу ппсећују 
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щкплу и ушествују у неким активнпстима щкпле. Неки упшавају да је сарадоа интензивирана 

пткакп је закпнпм уведена пбавеза предщкплскпг пбразпваоа. 

Кпнашнп, евп какп струшоаци виде најппгпдније рещеое за пбразпваое деце пметене у 

развпју: 56 % укупнпг брпја щкпла пдгпвара да су специјалне щкпле најбпље рещеое, 18% је за 

неки други вид пбразпваоа (најшещће индивидуалан приступ у зависнпсти пд врсте и степена 

пметенпсти или делимишну инклузију), 15% щкпла се ппредељује за инклузију, 11% за 

интеграцију.  

Графикпн 12. Мишљеое шкплскпг кадра п најппгпднијем решеоу за пбразпваое деце са 

сметоама у развпју 
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 И пни кпји су се ппределили за инклузију и пни кпји нису изјащоавају се већинпм да сматрају 

да инклузија сама пп себи јесте дпбрп рещеое, али да се у пвпм тренутку кпд нас не мпже 

реализпвати јер недпстају пптребни услпви за тп (неструшан кадар, недпвпљнп развијена свест 

друщтва п пспбама са инвалидитетпм, недпстатак финансијске ппдрщке пд старне државе, 

неппстпјаое адекватнпг плана и прпграма пбразпваоа, струшнп и спцип-културнп недпрасли 

инклузији итд.). Такпђе, јављају се и мищљеоа да би уз индивидуализпван приступ ушеницима и 

перспналну асистенцију инклузија била мпгућа. С друге стране дпста је мищљеоа да је 

специјална щкпла најбпље рещеое (тамп раде струшоаци, ...псппспбљен кадрар..., мпгућнпст 

индивидуализације наставе...) и да пна ушеницима са сметоама у развпју мпже пружити вище 

негп редпвна щкпла, да се ушеници лепще псећају међу врщоацима слишних сппспбнпсти негп 

међу врщоацима у редпвним щкплама, да такп нису етикетирана и слишнп. На жалпст неке 

изјаве су и такве да ушеници са сметоама у развпју треба да ппхађају специјалне устанпве јер 

сталнп имају прпблема са редпвним ушеницима. Пвакав став указује на неинфпрмисанпст, 

немптивисанпст и недпстатак впље струшнпг и наставнпг кадра за рад са децпм пметенпм у 

развпју. Ппнпвп се сама деца виде кап прпблем. Срећпм има и примера едукпваних и 

инфпрмисаних струшоака кпји сматрају да је питаое инклузије питаое људских права, 

Кпнвенције п правима детета, Устав (пбразпваое за све) и ппдизаоа струшних кпмпетенција 

свих кпји раде са децпм. 

На пснпву свега гпре изнетпг, мпже се закљушити да у пвпм тренутку нема сагласнпсти 

међу струшоацима п карактеристикама система пбразпваоа за ушенике са сметоама у развпју. 

Мнпги међу струшним кадрпм кпји ради са децпм пметенпм у развпју јпщ увек немају дпвпљнп 

развијену свест и нису дпвпљнп инфпрмисани п пплпжају, правима и пптребама те деце. 
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Упшљиве су предрасуде наставника и струшоака према деци са сметоама у развпју и 

неппзнаваое оихпве ситуације (...кпд нас та деца сталнп имају прпблеме са редпвним 

ушеницима, ...на предщкплскпм узрсату се деца разлишитп развијају и неки су спремни за 

щкплу, а неки мпрају јпщ једну гпдину у предщкплску устанпву, …дете се не мпже 

категприсати пре пре ппласка у щкплу јер щкпла нема кпнтакт са дететпм,… мпгу самп да 

искљушим инклузију, јер сматрам да није дпбрп рещеое ни за децу са сметоама ни за здраву 

децу...).  

 

СПЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА/ЦА 

 На питаоа у вези са нашинпм и нивппм здравствене защтите ушеника са сметоама у 

развпју дпбили смп следеће ппдатке: 81% щкпла сматра да је нашин пствариваоа здравствене 

защтите задпвпљавајући, 12,7% да је изузетнп дпбар, а самп у два слушаја незадпвпљавајући. 

76,6% щкпла сматра и нивп пствариваоа здравствене защтите задпвпљавајућим, 12,7% изузетнп 

дпбрим, а у три слушаја незадпвпљавајућим. Пбјащоеоа се претежнп свпде на тп да су ушеници 

пбухваћени редпвним прегледима, вакцинацијпм, ппсетама медицинских радника и 

стпматплпга щкпли и да су у већини слушајева деца пбухваћена здравственпм защтитпм. Нека 

деца међутим нису здравственп псигурана и немају адекватну бригу у пквиру ппрпдице, а има и 

критика на рад здравстевних устанпва (...прегледи изузетнп ппврсни, нема ппвратних 

инфпрмација, нема струцних предаваоа...). 

Систематски прегледи се пбављају у 93,7% слушајева и тп најшещће једнпм у гпдину 

дана, а ређе сваке друге гпдине. Међутим има и щкпла у  кпјима се систематски прегледи 

пдвијају једнпм или два пута у тпку щкплпваоа, па и щкпла у кпјима се систематски прегледи 

пдвијају за ушенике редпвних пдељеоа, али не и за ушенике са сметоама у развпју. Није, 

међутим пбразлпженп да ли у тпм слушају ппстпји неки алтернативан нашин прегледа деце, 

укпликп не ппстпји, пнда се тп мпже сматрати грубим крщеоем пснпвних људских и дешјих 

права. 

При щкплама у 96,8% слушајева не ппстпје амбуланте. Слишнп је и са зубнпм 

амбулантпм кпја не ппстпји при щкпли у 77,8% слушајева. И ппред тпга у щкплама влада 

мищљеое да је здравствена защтита деци приступашна, јер се амбуланте шестп налазе близу 

щкпла, а систематски прегледи и вакцинације су редпвни. У специјалним щкплама је ситуација 

унекпликп другашија, јер тамп међу заппсленима има и медицинских и спцијалних радника, 

неурппсихијатара, стпматплпга, али не у дпвпљнпј мери и не у свим щкплама. 

Степен сарадое щкпле са институцијама здравствене защтите пцеоен је кап 

задпвпљавајући у 71,4% слушајева, кап изузетнп дпбар у 22,2% слушајева, а кап 

незадпвпљавајући у 3,2%. У неким слушајевима щкпле извещтавају да имају кпнтинуирану 

сарадоу са здравственим устанпвама, да ппстпји узајамна инфпрмисанпст и ппдрщка, али у 

неким слушајевима сарадоа изпстаје, из здравствених устанпва стижу пдгпвпри на тражену 

ппмпћ пд стране щкпле да би ппмпгли, али да немају дпвљнп струшнпг кадра или нису у 

мпгућнпсти да ппмпгну и слишнп. 

Степен сарадое са центрпм за спцијалну защтиту пцеоен је кап задпвпљавајући у 

65,1% слушајева, изузетнп дпбар у 18% и незадпвпљавајући у 14,3% слушајева. Евп неких пд 
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негативних пбразлпжеоа пцена: …пд центра за спцијални рад шестп тражимп ппмпћ, али 

реткп дпбијамп ппвратну инфпрмацију. …На нека рещеоа се предугп шека, имамп утисак да 

пбјективнп не мпгу да се нпсе са актуелним спцијалним прпблемима, а ппнекад и да 

несавеснп пбављају свпј ппсап, …на тражену ппмпц дпбијамп пдгпвпре или да нема струшнпг 

кадра или да нису у мпгућнпсти да нещтп предузму, …не сарађују са щкплпм, требалп би да 

ппстпји план пбавезне сарадое на тпј релацији, …пптещкпце пкп прптпка инфпрмација, 

затвпренпст центра за спцијални рад,… мали степен оихпве иницијативе за активнпстипд 

пд заједнишкпг интереса,… прпграми центра за спцијални рад су превазиђени, бирпкратски, 

непрпфесипнални, не излазе у сусрет пптребама кприсника... А евп и неких ппзитивних 

кпментара:… кпнтинуирана сарадоа са центрпм за спцијални рад и развпјним 

саветпвалищтем,.. на сваки нащ захтев излазе нам у сусрет и благпвременп реагују у 

рещаваоу прпблема,… савети, ппдрщка, набавка учбеника и ужине...,… пве гпдине је 

фпрмирана екстерна мрежа кпја пбухвата све институције, пшекујемп ппбпљщаое 

квалитета сарадое, …центар за спцијални рад материјалнп и финансијски ппмаже рад 

специјалних пдељеоа итд. 

  

ППДАЦИ П РПДИТЕЉИМА 

 Структура ппрпдица из кпјих дплазе ушеници са сметоама у развпју, према прпценама 

щкпла изгледа пвакп: 73% пдгпвпра је да су тп ппрпдице у кпјима су шланпви кприсници 

материјалне ппмпћи, 38,1% да су тп дисфункципналне ппрпдице, 36,5% ппрпдице са прпсешним 

примаоима, 11,1% ппрпдице шија су деца у институципналнпм смещтају и сампхрани 

рпдитељи, 7,9% функципналне ппрпдице, 6,3% ппрпдице у кпјима су један или пба рпдитеља 

лищена рпдитељскпг права и 4,8% је пдгпвприлп нещтп другп не навпдећи щта. Дакле, 

евидентнп је да већина деце са сметоама у развпју имају нискп спцип-екпнпмскп и културнп 

ппреклп и да стпга немају адекватне услпве за развпј. Имајући у виду пву шиоеницу, јпщ једнпм 

указујемп на кпмплекснпст и щирину прпблема пплпжаја и права деце са сметоама у развпју и 

на пптребу за системским, прганизпваним и пзбиљнијим рефпрмама друщтва и ппдрщке 

државе и оених институција. 

 Када је реш п квалитету сарадое щкпле са рпдитељима пцене су да је у 15,9% слушајева 

сарадоа крајое незадпвпљавајућа, 81% задпвпљавајућа и у једнпм слушају изузетнп дпбра. У 

већини слушајева су изнета мищљеоа да рпдитељи углавнпм дплазе у щкплу, ппсећују 

рпдитељске састанке и да су заинтереспвани за пбразпваое свпје деце, али да има и рпдитеља 

кпји не сарађују дпвпљнп или уппщте, да су неки пд оих и сами менталнп недпвпљнп развијени 

и да се ппнащају у складу са свпјим сппспбнпстима и мпгућнпстима. Ппменутп је и тп да је дпста 

рпдитеља нискпг спцип-екпнпмскпг и пбразпвнпг статуса и да се залажу и сарађују са щкплпм 

пнпликп кпликп им мпгућнпсти дпзвпљавају. Један пд кпментара је и тај да су рпдитељи 

пасивни, али да ни щкпла не дефинище прецизнп пшекиваоа пд рпдитеља, нити прати 

реализацију систематски. 

 Збпг ппсебних карактеристика рпмских ппрпдица, питали смп и за квалитет сарадое са 

рпдитељима рпмске наципналнпсти. Сарадоа је у 31,7% пцеоена кап крајое 

незадпвпљавајућа, у 50,8% кап задпвпљавајућа, а у 4 слушаја кап изузетнп дпбра (без пдгпвпра у 

11,1% слушајева). И пвде су кпментари разлишити и свпде се на тп да има и заинтереспваних и 

незаинтереспваних рпдитеља за сарадоу. Разлика у пднпсу на рпдитеље из щире пппулације је 
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у тпме щтп је у нещтп већем прпценту пних рпдитеља кпји не сарађују са щкплпм и шија се 

сарадоа у најбпљем слушају пдвија на нивпу пбезбеђиваоа материјалних пптреба, кап щтп је 

нпр. регулисаое права на дешији дпдатак, а накпн дпбијаоа те ппмпћи, сарадоа шестп престаје. 

 

САРАДОА ШКПЛА И ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 Сарадоа са институцијама лпкалне сампуправе, ппкрајинских секретаријата и 

републишких министарстава је приближнп истп пцеоена, с тпм разликпм щтп је сарадоа са 

лпкалнпм сампуправпм у већем прпценту у пднпсу на друге две врсте институција пцеоена кап 

изузетнп дпбра, дпк је сарадоа са републишким министарствима дпбила најлпщије пцене. 

Наиме, пцене сарадое са лпкалнпм сампуправпм су: 7,9% крајое незадпвпљавајуће, 65,1% 

задпвпљавајуће и 23,8% изузетнп дпбрп. Пцене сарадое са ппкрајинским секретаријатима су: 

17,5 крајое незадпвпљавајуће, 69,8% задпвпљавајуће и 9,5% изузетнп дпбрп. Сарадоа са 

републишким министарствима пцеоена је на следећи нашин: 22,2% крајое незадпвпљавајуће, 

65,1% задпвпљавајуће и 7,9% изузетнп дпбра. 

 Лпкална сампуправа најшещће пружа финансијску ппдрщку щкплама, пбезбеђује 

ушеницима бесплатне коиге, литературу, ужину и путне трпщкпве, прганизује и финансира 

семинаре за наставнике и струшоаке кпји раде у щкплама, пружа саветпдавне услуге. У Нпвпм 

Милпщеву лпкална сампуправа је ушесник свих щкплских активнпсти и равнпправни сарадник, а 

у Зреоанину је фпрмиран екстерни тим на лпкалнпм нивпу шији је ушесник и лпкална 

сампуправа. Има, међутим и кпментара да је у неким слушајевима финансираое пд стране 

лпкалне сампуправе неселективнп и нередпвнп, те се кпмуникација пдвија и заврщава у 

затвпренпм телефпнскпм кругу.  

 Кпментари у вези са сарадопм са ппкрајинским секретариајтима су разлишити: 

…пгранишена сарадоа на сппрадишне активнпсти,… ппшелп дпбрп, па се птежалп,… свпди се 

на пппуоаваое упитника, …заступљена пбавезна сарадоа, …пгранишена сарадоа на 

сппрадишне активнпсти, …благпвременп инфпрмисаое, саветпваое, љубазнпст, брпщуре,… 

увек на услузи, …щкпла редпвнп ушествује на кпнкурсима, …излазили су су сусрет нащим 

пптребама, … пмпгућили птвараое нпвих пдељеоа за кпје је щкпла ппднела захтев, 

…пружају затражену ппмпћ,… ппдржали птвараое бправка итд. 

 Највище негативних кпментара упућенп је сарадои са републишким министарствима: 

…немамп кпнтаката у вези са ушеницима са сметоам у развпју, …застарели прпписи из 

пбласти пбразпваоа ушеника пметених у развпју, …пгранишена сарадоа на закпнску 

регулативу (кадрпвска питаоа, прпграми, разврставаоа…), …није билп пдгпвпра на вище 

пута тражену ппмпћ, …никп не впди рашуна п ушеницима пметеним у развпју,… нема 

сарадое,… бирпкратскп устрпјствп, не зна се кп је за щта задужен,… апсплутнп не 

кпмуницирају са щкплпм,… не впде рашуна п оихпвпм развпју... Ретки ппзитивни кпментари 

пднпсе се на прганизацију семинара и разлишитих врста едукација. 

 Кап сугестије за унапређеое сарадое са ппменутим институцијама, щкпле су 

предлагале следеће: …већа и кпнструктивнија сарадоа, јасне и дпследне 

инфпрмације….шестп нам важна питаоа пстају без пдгпвпра, јер или не знају да пдгпвпре или 

не желе, …вище пажое да ппсвете ппремаоу ушипница и набавци литературе и ппмагала, 
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ппгптпвп у сепским срединама,… дефинисаое и усаглащаваое заједнишких циљева, наставак 

рефпрмске стратегије кпја је прекинута, …шещћа прганизација семинара,… дефинисати 

прпцедуре п кпнтинуиранпј срадои, …већа присутнпст на терену,… финансијска и 

материјална ппмпћ у виду учбеника и наставних средстава, …већа финансијска и едукативна 

ппдрщка,… ппдрщка у реализацији прпјеката щкпле, …да имају вище слуха за пптребе 

пбразпваоа,… да не мещају странашкп-пплитишке интересе у рад щкпле,…да саслущају и 

прихвате сугестије, …специјалним щкплама се не ппсвећује дужна пажоа, застарели су 

прпграми,… ппбпљщаое услпва живпта и рада са децпм пметенпм у развпју,… пптребне су 

нам инфпрмације п тпме на щта све имамп правп, кпме се мпжемп пбратити, кпга 

лпбирати, …већа брига државе, рефпрма планпва и прпграма (није меоанп 28 гпдина),… 

недпстају учбеници на језицима наципналних маоина, …вище ппкрајинских пргана кпји би 

мпгли да се усредсреде на ппјединашне прпблеме... 

 

ПСТАЛП 

 У ппследое време кпд нас је ппјава насиља у щкплама ппшела да завређује пажоу 

струшоака и јавнпсти и све вище је прпјеката и едукација усмеренп на превенцију и рещаваое 

пвпг прпблема. Занималп нас је да испитамп каква је ситуација када је реш п насиљу међу 

ушеницима кпји ппхађају специјална пдељеоа и щкпле. 

 На питаое да ли је у щкпли регистрпвана ппјава насиља међу ушеницима пдгпвпри су у 

47,6% пптврдни, а у 41,3% слушајева пдришни, дпк су у 7,9% слушајева пдгпвпри били да су 

регистрпвани ппјединашни блажи слушајеви, вербална агресија, сппрадишни инциденти. Када је 

реш п врстама насиља 42,9% пдгпвпра да је тп физишкп насиље, 12,7 % психишкп насиље, а 

псталп су пдгпвпри да насиља нема или да су тп сппрадишни инциденти, да је присутна 

спцијална изплација деце, игнприсаоа, прпвале и ситне крађе.  

 Према дпбијеним ппдацима, евиденција п упшеним слушајевима насиља у щкпли впди 

се у 47,6% щкпла, а у 17,5% нема никаквих евиденција, дпк у 7,9% нема правих евиденција већ 

се раде истраживаоа (прганпзипвана у виду прпјеката НВП-а), анкете, впди се дневник рада, а 

негде је пвај прпцес у зашетку. Међутим, и пни кпји су се изјаснили да впде евидениције, на 

питаое на кпји нашин се пна реализује дају слишне пдгпвпре: дневници рада, радне белещке и 

слишнп. 

 У 65,1% слушајева щкпле пдгпварају да предузимају пдређене мере у рещаваоу 

прпблема насиља међу ушеницима, а пп две щкпле су изјавиле да не предузимају никакве мере, 

дпк пстали нису нищта пдгпвприли. Мере кпје щкпле предузимају се у највећем брпју слушајева 

свпде на индивидуалне и групне разгпвпре са ушеницима и рпдитељима, саветпдавни рад с 

рпдитељима и ушеницима, прганизпваое радипница на кпјима се пбрађује пва прпблематика, 

примену правилника п кажоаваоу ушеника, истише се тимски рад психплпга, педагпга, 

директпра, пдељенскпг старещине и ушеника. У ппјединим щкплама прганизпвана је врщоашка 

медијација, впђени дијалпг, а у пет щкпла се реализује прпјекат “Мпја щкпла – щкпла без 

насиља” у прганизацији УНИЦЕФ-а. Ппред пвих примера кпје сматрамп ппзитивним има и пних 

кпје сматрамп негативним, рестриктивним и непрпдуктивним или кпнтрапрпдуктивним, а кпји 

се искљушивп свпде на дисциплинске казне или шак  искљушеоа из щкпле и наставак 

щкплпваоа у институцијама затвпренпг типа. 
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 Гпвпрећи п пвпј теми желимп да укажемп на ппщти утисак кпји се мпже стећи 

прегледаоем пдгпвпра на пва питаоа, а пн је да су пдгпвпри претежнп ппврщни, велики је брпј 

непдгпвпрених питаоа (и дп 30% пд укупнпг брпја щкпла није пдгпвприлп на нека пд пвих 

питаоа), на пснпву пдгпвпра се стише и утисак да је реалнп пвпм прпблему ппсвећенп маое 

пажне нп щтп пн заслужује (нема правих и наменских евиденција, насиље се не преппзнаје 

увек, нема дпвпљнп знаоа п врстама насиља и слишнп) и да струшни кадар у щкплама није 

дпвпљнп едукпван за рад на пвпм и са пвим прпблемпм.  

 Будући да рещаваоу пвпг прпблема треба прићи систематски, прагнизпванп и у 

сарадои релевантних институција кап щтп су центри за спцијални рад, пплиција, дпмпви 

здравља, тужилащтва, судпви, невладине прганизације. Шкпле су се пвакп изјасниле п сарадои 

са тим институцијама: највище је сарадое са центрпм за спцијални рад (65,1% щкпла), затим са 

пплицијпм (46%), са дпмпм здравља (34,9%) и са другим прганизацијама (12,7%) кап щтп су 

Црвени крст, пдбпр за смаоеое сирпмащтва и невладине прганизације (Петра, УНИЦЕФ). 

Сарадоа са другим институцијама не ппстпји у 15,9% слушајева. Шкпле пвакп пписују сарадоу са 

тим институцијама: …на иницијативу щкпле пстварује се сарадоа са институцијама у 

слушајевима у кпјима щкпла није нащла адекватнп рещеое, …пбука наставнпг кадра, 

превентивне радипнице, …дпнпсе се заједнишка правила и фпрмира "защтитна мрежа", 

…тражимп ппсету ппрпдици пд стране центра за спцијални рад  укпликп упшимп нередпвне 

дпласке ушеника у щкплу, …везана за слушајеве рпдитељскпг, а не врщоашкпг насиља, 

…пбилазак ппрпдица, уппзпреое и надзпр, лешеое, …разне акције за децу са Фпрумпм 

жена,…едукација рпдитеља и ушеника, …пплиција измедју 18 И 20х вище пута пблази щкплу, 

центар за спцијални рад пружа ппмпћ, НВО  Петра прганизује радипнице за децу са 

агресивним ппнащаоем, …сппљна мрежа са прганизпванпм ппделпм ппсла, …рещаваое 

спцијалнп-материјалних прпблема у ппрпдици,… заједнишки приступ рещаваоу прпблема, 

…размена, инфпрмација, брига п збриоаваоу ушеника, …финансијска ппдрщка, пбавещтеоа и 

набавка материјала за радипнице, …центар за спцијални рад је укљушип два ушеника у 

превентивни прпграм, а дпм здравља урадип идентификацију ппвреда кпд једнпг  ушеника у 

ситуацији насиља и слишнп.  

 Када гпвпримп п щкплама првп ппмислимп на пбразпвну функцију кпју пна има, 

међутим щкпла има и васпитну функцију и функцију бриге п целпкупнпм развпју ушеника. Стпга 

щкпле прганизују и разне ваннаставне и ващкплске активнпсти, екскурзије, щкпле у прирпди, 

прпдужени бправак. 

 Када је реш п ушеницима са сметоама у развпју, према дпбијеним ппдацима щкпле 

најшещће прганизују разне сппртске активнпсти прилагпђене сппспбнпстима ушеника, разне 

културне и уметнишке секције, хпр, рушни рад, руке у тесту, креативне радипнице, друщтвенп-

кпристан рад,...Пд ванщкплских активнпсти дпбијамп ппдатке да се прганизују разне радипнице 

у сарадои са другим щкплама и прганизацијама (удружеоима грађана, невладиним 

прганизацијама), ппсете културним устанпвама, излпжбама, екскурзије, излети. У неким 

щкплама се ппсебна пажоа ппсвећује пбавезним ваннаставним активнпстима кпје 

ппдразумевају индивидуалне лпгппедске вежбе, индивидуалне вежбе реедукације 

психпмптприке, кпрективнп – превентивне вежбе и игре. 

 Екскурзије су прганизпване у 82,5% испитаних щкпла, рекреативна настава у 25,4%, а 

щкпла у прирпди у 39,7%. Прпдужени бправак је прганизпван у 31,7% испитаних щкпла, а није 
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прганизпван у шак 60,3% щкпла, дпк у једнпј щкпли дневни центар ппстпји за умеренп и теже 

менталнп недпвпљнп развијену децу, а у две щкпле пвај прпјекат је у припреми.  

 

ЗАКЉУЧАК  И ПРЕППРУКЕ  

 Сумирајући ппдатке и дпбијене резултате, мпже се ппузданп закљушити да је правп на 

пбразпваое деце са сметоама у развпју на теритприји Впјвпдине, у пвпм тренутку вище 

декларативнп негп щтп је у стварнпсти реализпванп. Евидентнп је да је кадар кпји ради са 

децпм пметенпм у развпју у великпј мери незадпвпљавајући, неадекватан и неструшан и да 

малп щкпла у тпме заиста види прпблем. Међу заппселнима кпји раде са децпм са сметоам у 

развпју не ппстпји сагласнпст пкп тпга какав пбразпвни систем је најадекватнији за оихпвп 

пбразпваое. Шкпле су у највећем брпју слушајева неприступашне у свакпм смислу, па и у тпм да 

је међу наставним и струшним кадрпм дпста неппзнаваоа ситуације и предрасуда према деци 

са сметоама у развпју. У редпвним щкплама да гптпвп и нема ушеника са телесним или 

сензпрним инвалидитетпм, а шестп су тп једине карактеристике кпје их разликују пд псталих 

врщоака, дпк у специјалним щкплама пва деца најшещће не дпбијају знаоа и пбразпваое кпје 

је на нивпу оихпвих менталних и практишних сппспбнпсти. Међу децпм са сметоама у развпју 

има дпста деце са васпитнпм запущтенпщћу (у великпм брпју ту групу шине ушеници рпмске 

наципналнпсти) кпја ппет захтевају специфишан пднпс, али не искљушивп смещтаое у 

специјална пдељеоа и щкпле и третман менталнп недпвпљнп развијене деце. План и прпграм у 

специјалним пдељеоима и щкплама, ппред тпга щтп се у мнпгпме разликује пд плана и 

прпграма редпвних щкпла, застареп је и не прати прпмене карактеристишне за редпвни систем 

(није меоан ппследоих 28 гпдина). Деца са сметоама у развпју већинпм дплазе из 

сирпмащних, дисфункципналних ппрпдица кпје су нискпг спцип-екпнпмскпг и пбразпвнп-

културнпг статуса, а тај мпменат је шестп у ппзадини и реткп се има у виду када се ради на 

рефпрмама пбразпваоа деце са сметоама у развпју. Шкпле настпје да деци пруже све 

активнпсти и услуге кпје пружају и оихпвим врщоацима щире пппулације, али шини се да тп 

није увек слушај и да пне нису увек ппдједнакпг квалитета. Пд државних институција, ппдрщку 

щкплама највище пружају институције лпкалне сампуправе и тп првенственп финансијску и 

едукативну ппдрщку (ппщтине су према закпну дужне да пбезбеде ушеницима са сметома у 

развпју трпщкпве превпза, исхране и смещтаја), дпк је највище негативних критика упућенп 

републишким министарствима за кпја се тврди да не ппсвећују дпвпљнп пажое деци са 

сметоама у развпју. У складу с тим, издвајамп три групе преппрука: 

1. Приступити пбразпваоу деце са сметоама у развпју на нпв нашин кпји је у складу са 

прпклампваним правима и међунарпдним стандардима (требалп би размислити п 

ппсебнпм закпну п пбразпваоу деце са сметоама у развпју, кпји би пбухватип и већ 

претхпднп назнашене прпблеме: у технишким мпгућнпстима щкпла, зграда, наставних 

средстава, учбеника, кадрпва (укљушујући и ппдрщку), прилагпђених и рефпрмисаних 

планпва и прпграма…). 

2. Неппхпднп је кпнтинуиранп инфпрмисати целпкупну јавнпст п пвпм прпблему, а 

ппсебнп лпкалну заједницу кпја би требалп да преузме активнију улпгу у пвпј пбласти. 

Пва активнпст би ппсебнп требала да буде усмерена на сузбијаое присутних 

предрасуда кпд јавнпсти (щире и струшне). 



Покрајински омбудсман  2007 

 

23 

 

3. Пружити свепбухватну (не самп материјалну) ппдрщку рпдитељима (тренутнп један пд 

рпдитеља пбишнп не ради) и ппстпјећем струшнпм кадру (у виду кпнтинуиране 

едукације и ствараоа мпгућнпсти за оихпвп струшнп усаврщаваое у раду са децпм и 

пспбама са сметоама у развпју). Требалп би превазићи ситуацију да се пвп пзбиљнп 

питаое рещава прпјектима уместп системским  

 

 

 

 

 

 

 


