
РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ О ФИЗИЧКОЈ ПРИСТУПАЧНОСТИ ГРАДА 

СМЕДЕРЕВА 

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом испитивао је ставове суграђана и 

њихово разумевање појма физичке приступачности. У анкети је учествовало 100 

суграђана. 

1. Слажете ли се са тврдњом да су јавне површине у Смедереву 

прилагођене за самостално и сигурно кретање слепих особа и особа 

које користе инвалидска колица? 
 

 
 

Ужи центар града Смедерева прилагођен је за кретање корисника инвалидских 

колица. Улице које се налазе у периферним деловима града, као и у сеоским 

срединама нису приступачне због чега се корисници инвалидских колица могу 

кретати само коловозом. Кретање особа која користе инвалидска колица ван 

ужег центра града није ни безбедно ни приступачно. 

Још је лошија ситуација када се говори о кретању слепих особа. У центру града 

постоје тактилне плоче, али приликом њиховог постављања није се узимала у 

обзир њихова права сврха и примена због чега оне заправо представљају украс 

на улицама нашег града. Пример добре праксе је тротоар који је у фази израде у 

Крађорђевој улици, али се и ту у назире проблем несавесног паркирања возила 

баш на самој тактилној стази, те постоји ризик да слепа особа која се усуди да 

сама крене овим путем у неком тренутку удари у паркирано возило. На већим 

саобраћајницама у ужем центру града постоје звучни семафори и са овом 

праксом потребно је наставити и на другим раскрсницама. Центар града, 

периферни делови града и села су потпуно небезбедни за самостално 

кретање слепих особа. 

 

 

 

25%

64%

11%

ДА НЕ НИСАМ СИГУРАН/А



2. Слажете ли се са тврдњом да Смедерево има прилагођен јавни 

превоз? 

 

Град Смедерево нема приступачан јавни превоз. Особама које користе 

инвалидска колица, родитељима који децу возе у дечијим колицима, слепим 

особама па и старим и болесним особама онемогућено је коришћење јавног 

превоза (аутобуса и воза) јер не постоје нископодна возила, нити стајалишта 

прилагођена за нископодна возила. На улазу у аутобусе и возове налазе се 

степенице, а у самим аутобусима не постоји звучно обавештење о наредном 

стајалишту. Корисници инвалидских колица су зато принуђени да се превозе 

такси превозом или у сопственој режији што повећава трошкове њиховог живота. 

Како је за већину, посебно за оне који живе на периферији или у селима, такси 

превоз скуп, они углавном остају у својим кућама, изоловани. 

Градска управа Смедерево 

поседује минибус који је 

потпуно прилагођен 

потребама особа са 

инвалидитетом, али се он не 

користи у сврху јавног превоза.  

Овај превоз користе корисници 

Установе за дневни боравак деце 

и омладине са сметњама у 

развоју „Сунце“ и организације 

особа са инвалидитетом при 

реализацији едукативних  и 

спортских активности.  

 

12%

88%

0%

ДА НЕ НИСАМ СИГУРАН/А



3. Слажете ли се са тврдњом да су нови стамбени објекти прилагођени 

корисницима инвалидских колица? 

 

 
 

Више од 90% нових и старих зграда је потпуно неприступачно за кориснике 

инвалидских колица. Наша држава донела је законске прописе којима се 

регулише питање приступачности, али смо сведоци да се они у пракси не 

примењују. Нове зграде не би требало да добију употребну дозволу уколико на 

њима не постоји изграђена приступачна рампа која ће омогућити несметан 

прилаз и улазак у стамбени објекат. У Смедереву постоји велики број нових 

зграда. Извођачи радова на појединим зграда уопште не стављају рампе, а на 

неким зградама постоје 

рампе које су изузетно 

стрме и неприступачне. 

У организацијама често 

истичу – БОЉЕ НИКАКВА 

РАМПА НЕГО 

НЕПРИСТУПАЧНА, јер када 

су изузетно стрме оне су и 

неупотребљиве, па је особу 

са инвалидитетом која 

користи колица сигурније 

пренети преко степеница 

него ићи оваквом рампом.  

ЦИЉ ПРИСТУПАЧНИХ 

РАМПИ је да особа која 

користи инвалидска колица                Примери неприступачних, стрмих рампи 

може сама да се креће. 

Стамбене зграде које су раније изграђене су најчешће неприступачне. На улазу у 

зграду се налазе степенице, лифтови су мали, а и до њих такође постоје 

степенице.        

10%

75%

15%

ДА НЕ НИСАМ СИГУРАН/А



4. Слажете ли се са тврдњом да је већина школа прилагођена 

ученицима са инвалидитетом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на образовање је једно од основних људских права. Због неприступачности 

школа, ово право је у великој мери ускраћено деци са инвалидитетом. У 

Смедереву је 95% школа и вртића потпуно или делимично неприступачно. На 

улазу у школе и вртиће налазе се степенице, у свим школама већи део учионица 

и кабинета налази се на спрату, а осим 1 основне школе ниједна друга нема лифт. 

Поједине школе направиле су мале рампе и омогућиле су ученицима са 

инвалидитетом да похађају наставу у учионицама у приземљу, али средње школе 

немају ту могућност. Управо због 

тога особе са урођеним телесним 

инвалидитетом или стеченим у 

првим годинама живота, најчешће 

завршавају само основну школу, а 

због лоше образовне структуре 

касније не могу да пронађу 

адекватан посао. 

Добар пример је О.Ш. „Свети Сава“ 

која на улазу има приступачну 

рампу урађену према 

стандардима, а поседује и лифт. 
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ДА НЕ НИСАМ СИГУРАН/А



5. Приступачне установе (проценат је израчунат за сваки одговор 

појединачно у односу на број попуњених анкета)  

 
 

Ниједна јавна установа није у потпуности приступачна. Најприступачнија 

међу њима је Градска управа Смедерево која има приступачне рампе на свим 

улазима, а захваљујући лифту доступне су и канцеларије на спратовима. Нису 

доступне канцеларије у којима су доносиоци одлука, као ни канцеларије које се 

налазе изнад Услужног центра (Прекршајни суд, Локална пореска 

администрација и сл.).  

Центар за културу Смедерево и Народна библиотека Смедерево су приступачне 

у делу објекта који је раван са улазом, док сале на спратовима нису приступачне. 

Занимљиво је да Центар за културу има 2 рампе – једна је приступачна (води у 

Велику салу), друга која се налази код Биоскопске сале није урађена по 

стандардима.  

Дом здравља има изграђену приступачну рампу на улазу и корисницима колица 

доступне су ординације које се налазе у приземљу. Оне које се налазе на спрату 

су потпуно неприступачне. Општа болница има изграђене стрме рампе на 

улазима и унутар саме болнице због чега се корисници инвалидских колица не 

могу кретати самостално. Нивои болнице испод и изнад главног улаза доступни 

су делимично путем лифтова до којих воде  стрме рампе. Из дворишта болнице 

немогуће је ући у лабораторију. Већина амбуланти на периферији града и селима 

су потпуно неприступачне. 

Основни суд Смедерево има приступну рампу до улаза, а до првог нивоа 

мобилну рампу која се према потреби поставља. Виши нивои су потпуно 

неприступачни. 

ПИО фонд, Филијала РФЗО-а, Полицијска управа и Управа за трезор представљају 

потпуно неприступачне јавне установе. 
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Дом здравља Центар за културу Градска управа Смедерево

Општа болница Основни суд Смедерево Полицијска управа

ПИО фонд


