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Реч председнице

Након 15 година од оснивања, Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС)
упркос свим изазовима са којима се суочавала, укључујући и пандемију COVID-19, уз подршку
организација, независних државних тела, али и институција система, а посебно Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом,
континуирано је радила на смањивању дискриминације, уклањању препрека, повећању укључености
у друштво и већој видљивости особа са инвалидитетом. 

Инвалидски покрет у нашој земљи има јако дугу традицију, а наше удруживање у НООИС пре 15
година представља нову етапу и симболизује снажну одлучност инвалидског покрета да системски
и у партенрству са државом радимо на решавању бројних питања и проблема из области
инвалидности. У међувремену, пуно тога је постигнуто у овој области, а посебно можемо бити
задовољни усклађеношћу наших прописа са стандардима који постоје у земљама ЕУ. 

То значи да ово што радимо није узалудно и да су циљеви којима тежимо достижни. 

Међутим, све док добробит свих тих конвенција, закона и подзаконских аката, не осете на својој кожи све особе са инвалидитетом и
њихове породице, посебно они који су вишеструко дискриминисани као што су: деца и жене са инвалидитетом, особе са
инвалидитетом које живе у селима и неразвијеним срединама, али и сви остали који се свакодневно суочавају са многобројним
препрекама и сиромаштвом због додатних трошкова инвалидности, не можемо рећи да смо задовољни.  С тим у вези, настојаћемо да
и даље стварамо услове како би свака особа са инвалидитетом имала  могућност да ужива у свим грађанским, политичким,
економским, социјалним и културним правима, уз пуно поштовање достојанства и индивидуалне аутономије.

Учинимо да мото „Ништа о нама без нас“ постане стварност за све нас. 

Татјана Стојшић Петковић, председница НООИС-а
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3. децембар 2017. године
 Међународни дан особа са инвалидитетом и прослава јубилеја  - 10 година од оснивања НООИС-а

Додела одликовања поводом Дана примирја 2020. године
Сребрном медаљом за заслуге одликована је Национална организација особа са инвалидитетом Србије
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Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) основана је 22. јула 2007. године. На тај начин је неформална
мрежа организација особа са инвалидитетом која је постојала деценијама пре тога, прерасла у НООИС, као формалну мрежу са
правним статусом, сличну многима у Европи. НООИС је „кровна“ организација која представља преко 800.000 особа са
инвалидитетом и њихових правних заступника укључених у: 

О НООИС -У

Када је основана и кога представља? 

 • Савезе организација особа са појединачним врстама инвалидитета 
 • Организације законских заступника особа са инвалидитетом и 
 • Организације које окупљају особе са различитим облицима инвалидитета  
    (тзв. cross-disability организације) 

НООИС представља уједињени покрет особа са инвалидитетом Србије, говори у име већине особа са инвалидитетом и њихових
законских заступника и представља најважнију снагу у заступању њихових заједничких интереса и потреба.

Улога Националне организације није да замени појединачне организације особа са инвалидитетом (Савезе и друге организације), већ
да се усредсреди на заједничке акције, иницијативе и питања од општег интереса. 

Визија НООИС-а

Визија НООИС-а је друштво једнаких могућности у коме се поштују сва људска права особа са инвалидитетом и омогућава њихово
пуно учешће и једнакост, без дискриминације по основу инвалиднoсти. 

Мисија НООИС-а

Мисија НООИС-а је  повећање укључености особа са нвалидитетом у друштво, пуно поштовање људских права и
недискриминација по основу инвалидности, кроз партнерско деловање јединственог инвалидског покрета и државе на доношењу и
примени закона и других докумената из области инвалидности, а у складу са међународним стандардима и документима. 
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Циљеви НООИС-а 

Јединствено заступање интереса особа са инвалидитетом у Србији пред доносиоцима одлука и другим актерима у друштву
Заштита и промовисање основних људских права особа са инвалидитетом
Унапређење положаја особа са инвалидитетом кроз примену националних стратегија, закона и политика у области
инвалидности и реформу националног законодавства у складу са начелима људских права 
Подизање свести о двострукој дискриминацији жена и девојчица са инвалидитетом
Подизање свести особа са инвалидитетом, грађана и најшире јавности о положају и правима особа са инвалидитетом 
Борба против предрасуда и дискриминације по основу инвалидности и пуно учешће, равноправност и социјална укљученост
особа са инвалидитетом у Србији 
Јачање сарадње међу организацијама-чланицама НООИС-а и подршка развоју њихових појединачних капацитета 
Прихватање међународних и европских стандарда, принципа и докумената у области инвалидности и њихова примена у Србији 
Развијање сарадње и учешће у међународном инвалидском покрету 

Вредности НООИС-а 

Примена европских и стандарда УН-а у области људских права особа са инвалидитетом 
Недискриминација 
Једнаке могућности за особе са инвалидитетом 
Промоција приступачности и универзланог дизајна у области физичког окружења, транспорта, информација и комуникација 
Независност и репрезентативност
Међусобна сарадња 
Одговорност 
Унутрашња демократска структура и везе са организацијама-чланицама 
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Република Срби�а
Министарствo за рад, запошљавање, 

борачка и соци�ална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Република Срби�а
Министарствo културе и информисања Народна скупштина 

Републике Срби�е
Сектор за ванредне 
ситуаци�е МУП-а РС

Градска управа града Београда
Секретари�ат за соци�алну заштиту

Канцелари�а УН-а у Срби�и
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Чланство у међународним организацијама 

НООИС је активан и у међународном инвалидском покрету. Од оснивања, НООИС је придружена чланица највеће и најзначајније
европске кровне организације – ЕДФ-а (Europen Disability Forum), а такође је и чланица Disability People International (DPI). 

Најзначајнији партнери

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом је најзначајнији
партнер који подржава целокупан рад и активности НООИС-а, осталих Савеза и организација особа са инвалидитетом из њихове
мреже широм Србије

Народна Скупштина Републике Србије 

Министарство културе и друга министарства

Сектор за ванредне ситуације МУП-а РС 

Канцеларија Заштитника грађана

Канцеларија Повереника за заштиту равноправности 

Канцеларија УН-а у Србији

Секретаријат за социјалну заштиту

Црвени крст Србије

Мисија ОЕБСА у Србији

УНИЦЕФ 

Медији  
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Савез за церебралну и дечију парализу Србије   

Савез дистрофичара Србије 

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије   

Друштво мултипле склерозе Србије 

Савез слепих Србије       

Савез глувих и наглувих Србије      

Савез МНРО Србије 

Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом   

Савез удружења за помоћ особама са Даун синдромом у Србији 

Савез инвалида рада Србије 

Савез организација бубрежних инвалида  Републике Србије  

Савез организација ампутираца Србије   

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије  

Мрежа...ИЗ КРУГА - Србија 

Организације/чланице НООИС-а 
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Структура НООИС-а 

Три категорије чланства 
 

Структуру НООИС-а чине Скупштина, Управни и Надзорни одбор, као и председник, два потпредседника и извршни директор. 

учлањују или заступају већину или највећи број особа са појединим врстама инвалидности и организације које окупљају особе са
различитим врстама инвалидитета ради решавања специфичних питања
имају најмање 500 редовних чланова, особа са инвалидитетом 
имају мрежу од најмање 5 локалних и регионалних организација
делују на целој територији Републике Србије или на њеном већем делу и 
које постоје и раде најмање пет година

Могу бити организације које испуњавају следеће услове: 

Пуноправни чланови 

Придружени чланови 

Помажући чланови 

које се баве неким специфичним питањима од интереса за особе са инвалидитетом 
које делују на целој територији Србије или на њеном већем делу
које учлањују најмање 50 особа са инвалидитетом и 
које постоје и раде најмање три године

Могу постати организације особа са инвалидитетом: 

Могу постати правна и физичка лица која својим радом или донацијама доприносе остваривању циљева Националне организације.
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·   Ј=ДНАКИ  у инклузивном / иновативном програму

·   Ј=ДНАКИ  у спречавању дискриминаци�е

·   Ј=ДНАКИ  у приступачности

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

ФОТО КОНКУРС

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРа

светски
дан

бубрега

10. март 2021.

Здравље бубрега за све

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРа

2.април 
СВЕТСКИ ДАН  АУТИЗМA

 

Могу да 
УЧИМ
Могу да 

РАДИМ

#мсповезује

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРа

светски         дан МС  
30 МАЈ 

ЕВРОПСКИ ДАН САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА
5.МАЈ  2021.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРа

СВЕТСКИ ДАН 
БЕЛОГ ШТАПА

15.10.2021.

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРа

СВЕТСКИ
ДАН
ДАУН
СИНДРОМА

#повезивање
МАРТ 

МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ  

20-26. СЕПТЕМБАР 2021.  

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА   

23. СЕПТЕМБАР 2021.  

Тема за 2021. годину:  

Знаковни језик у служби људских права  

Тема за 2021. годину:  

Славимо заједницу глувих која се
развија и напредује  

6. октобар
светски 
ДАН 
ЦЕРЕБРАЛНЕ 
ПАРАЛИЗЕ
Тема за 2021.годину:
 "Милиони разлога"

С В О Ј Е
О Ч И

#србијабезбаријера

СВЕТСКИ ДАН ВИДА 
14. ОКТОБАР 2021.

Међународни 
дан
особа са 
инвалидитетом
3. ДЕЦЕМБАР
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Најзначајнији програми НООИС-а

Унапређивање нормативног оквира у области заштите особа са инвалидитетом

Јачање капацитета организација 

Оснаживање и јачање потенцијала младих особа са инвалидитетом кроз Академију за младе лидере и Омладински клуб 

Оснаживање и јачање потенцијала жена са инвалидитетом 

Реаговање у случају ванредних ситуација према особама са инвалидитетом

Подизање свести друштва о питањима инвалидности и обележавање значајних датума и традиционалних манифестација

Кампање за повећање видљивости особа са инвалидитетом и кампања „Србија без баријера“ 

Едукативни програми

Истраживања 

Објављивање публикација 

Промотивне активности 

Конкурс „Ј=ДНАКИ“ и фото-конкурс „Србија без баријера"
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Најзначајније активности НООИС-а 

Законодавне активности и заступање (advocacy) 

 Од оснивања до данас НООИС је постао незаобилазни партнер представницима законодавне и извршне власти. У сарадњи са
њима, као и независним државним телима, НООИС је кроз заступнички рад доставио на стотине предлога амандмана на огроман
број закона, од којих су многи постали део законодавне регулативе и праксе. НООИС учествује у припреми измена и допуна
прописа, предлаже амандмане надлежним Скупштинским одборима, активно учествује у доношењу нових закона и подзаконских
аката, стратешких документа, у радним групама за израду разних прописа (као нпр. Закона о ратификацији УН Конвенције о
правима особа са инвалидитетом, Закона о социјалној заштити и пратећих подзаконских аката, Закона о употреби српског
знаковног језика, Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Закона о кретању слепих уз
помоћ паса водича, Стратегији унапређења положаја особа са инвалидитетом, Акционих планова итд). 

Реаговања на кршења људских права и случајеве дискриминације 

НООИС континуирано прати примену донетих прописа, реагује код надлежних у случајевима непримењивања одредби закона,
тражи тумачења одређених прописа, учествује у раду Савета за особе са инвалидитетом, као и у Савету за праћење примене
препорука механизама УН-а за људска права, а и чланица је Платформе организација за сарадњу са механизмима УН-а за људска
права. 

НООИС реагује на дискриминаторска понашања или изјаве појединаца, обраћа се јавности тим поводом, шаље притужбе у
случајевима дискриминације Поверенику за заштиту равноправности и канцеларији Заштитника грађана. 

Праћење примене прописа и сарадња са државним институцијама и независним телима 
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Република Србија
Министарствo за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Национална организација
 особа са инвалидитетом Србије

СТ   П
ОСТАНИМО ПОВЕЗАНИОСТАНИМО ПОВЕЗАНИ  

У БОРБИ ПРОТИВ COVID-19У БОРБИ ПРОТИВ COVID-19



Објављене публикације (издавачи и суиздавачи)

Останимо повезани у борби против COVID-19

Водич кроз права особа са инвалидитетом (више издања) 

Ка инклузивном одговору на пандемију - утицај пандемије COVID-19 на положај особа са инвалидитетом у Србији и препоруке за

остваривање и заштиту права ових особа у ситуацијама епидемиолошког ризика

Бонтон у комуникацији са особама са инвалидитетом

Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом (лако читљив формат)

Водич за организацију приступачних догађаја за особе са инвалидитетом

Породични приручник за понашање у ванредним ситуацијама (допуњено издање о реаговању према особама са инвалидитетом)

Општи коментар Комитета УН за права особа са инвалидитетом - препорука број 7 о консултацијама са организацијама особа са

инвалидитетом и мониторингу спровођења Конвенције на националном нивоу 

Општи коментар Комитета УН за права особа са инвалидитетом - препорука број 6 о равноправности и недискриминацији 

Општи коментар Комитета УН за права особа са инвалидитетом број 5 - члан 19 – самостални живот и укључивање у заједницу

Анализа спровођења препорука Комитета за права особа са инвалидитетом у Републици Србији (два издања) 

Ситуациона анализа о положају деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Србији 

Омогућити свакоме приступ медијима                  

Писање предлога пројеката према смерницама за конкурсе ЕУ 

Петогодишњица усвајања Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (зборник радова) 
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Кампање НООИС-а

НООИС је континуирано заступљен у медијима, како електронским тако и штампаним. У складу са актуелним дешавањима
објављујемо изјаве и саопштења, наши представници редовно учествују на разним стручним скуповима, објављујемо информације на
сајту НООИС-а и на друштвеним мрежама. Најзначајније кампање подизања свести о правима особа са инвалидитетом које је
реализовао НООИС су кампање: ИНТЕГРИТЕТ, ЗАПОШЉАВАЊЕ, РОДИТЕЉСТВО, ИЗБОРИ, МЛАДИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА.

#СРБИЈАбезбаријера



Међународне активности 

НООИС редовно учествује на састанцима ЕДФ-а, ad hoc сарађује и учествује на међународним конференцијама и састанцима у
организацији УН-а, IDA (International Disability Alliance), Европске комисије, Заједничког консултативног одбора и др. 
НООИС интензивно развија и подржава регионалну сарадњу са кровним организацијама у Словенији, Хрватској, Македонији, а такође
учествује на разним регионалним скуповима. 
Посебно је значајна сарадња са УН телима и са Комитетом за права особа са инвалидитетом. 

Септембра 2013. године НООИС је била једина организација из Региона која је имала свог представника на високом заседању УН-а,
који је у потпуности био посвећен положају особа са инвалидитетом у свету, први пут у историји заседања.
У Женеви, у европском седишту УН-а, НООИС је 2015. године представио алтернативни извештај о примени УН Конвенције на 14.
јесењем заседању. Алтернативни извештај је поднела Национална организација особа са инвалидитетом у коалицији са Центром за
самостални живот особа са инвалидитетом Србије.
Априла 2016. године представници НООИС-а су поднели додатне коментаре на одговоре Србије на листу питања које је Комитет
упутио Влади РС, након подношења иницијалног и алтернативног извештаја и током заседања активно учествовао у дијалогу са
члановима Комитета. 



   
Савез инвалида рада Србије

#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА
Република Срби�а

Министарствo за рад, запошљавање, 
борачка и соци�ална питања

 

Об�ављивање  публикаци�е део �е програмских активности ко�е
подржава Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Министарства за рад, запошљавање, борачка и соци�ална питања

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ЧЛАНИЦЕ НООИС-А 

Савез слепих Србије     
 

   
  Савез глувих и наглувих 
  Србије    

Савез организација ампутираца 
Србије 
   
   
Центар за самостални живот 
особа са инвалидитетом 
Србије
   

Савез дистрофичара Србије     
 

Савез параплегичара и 
квадриплегичара Србије     

Савез за церебралну и дечију
парализу Србије     

Друштво мултипле склерозе
Србије    Мрежа...ИЗ КРУГА - Србија 

Савез удружења Србије за помоћ
особама са аутизмом

Савез удружења за помоћ 
особама са Даун синдромом у
Србији     

Савез МНРО Србије     

Савез организација бубрежних
инвалида  Републике Србије    



#СРБИЈАБЕЗБАРИЈЕРА


