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ИЗВЕШТАЈ О ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
 

 
   
 
 У оквиру припреме првог посебног извештаја Повереника за заштиту 
равноправности који је посвећен дискриминацији особа са инвалидитетом, извршена је 
провера приступачности пословних зграда у којима раде највиши органи законодавне 
извршне и судске власти у Републици Србији. Проверу су извршиле две запослене 
особе у стручној служби Повереника, од којих је једна и сама особа са инвалидитетом, 
дана 8. и 9. маја 2013. године, и то обиласком и непосредном провером могућности 
приступа у пословне зграде и степена прилагођености пословног простора особама са 
инвалидитетом. Повод за ову активност јесте повећање броја притужби које су због 
дискриминације ове маргинализоване друштвене групе у протеклом периоду упућене 
Поверенику за заштиту равноправности, као и чињеница да се значајан део ових 
притужби односи управо на приступачност пословних зграда у којима раде највиши 
државни органи. 
 

Провером су обухваћене пословне зграде Народне скупштине Републике 
Србије, Владе Републике Србије, зграде свих министарстава, као и пословна зграда у 
којој су смештени Врховни касациони суд, Апелациони суд у Београду, Привредни 
апелациони суд и Управни суд. Укупно је проверена приступачност 23 државна органа 
чија се седишта налазе на 12 различитих адреса. 

 
Приликом обиласка зграда утврђивано је да ли оне имају приступачан улаз 

(постојање рампе или платформе), да ли су писарнице за пријем поднесака 
приступачне особама са инвалидитетом, да ли зграде поседују тоалете који су 
прилагођени особама са инвалидитетом. Такође, проверавано је и да ли зграде 
државних органа имају лифтове који су приступачни за коришћење особама са 
инвалидитетом. Током провере, запослени у секретаријатима и стручним службама 
државних органа показали су висок ниво разумевања и спремности да пруже помоћ у 
спровођењу провере, на чему им искрено захваљујемо.   
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У првом делу овог извештаја изложен је детаљан опис стања у погледу 
приступачности пословних зграда државних органа обухваћеним провером, док је у 
другом делу извештаја дат табеларни преглед у којем је за сваки орган појединачно 
наведено да ли испуњава услове у погледу приступачности самог улаза у зграду, 
писарнице за пријем поднесака, постојања прилагођеног тоалета и у погледу 
постојања лифта за вертикално кретање по згради. Што се тиче табеле треба 
нагласити да, иако је за зграде скоро свих државних органа наведено да имају 
приступачан лифт, то треба узети са резервом због чињенице да у неколико зграда 
државних органа није могуће приступити самом нивоу на коме се налази лифт који је 
иначе довољне ширине да га могу користити особе са инвалидитетом. 

 
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 
Народна скупштина Републике Србије рад обавља у две зграде, у Дому Народне 

скупштине на Тргу Николе Пашића 13 и у згради у Улици Краља Милана 14. Обе 
зграде су приступачне особама са инвалидитетом. Дом Народне скупштине који има 
два улаза у зграду приступачан је уз помоћ рампе на улазу из Косовске улице. Главни, 
свечани улаз није приступачан јер не постоји могућност уградње рампе за приступ 
особама са инвалидитетом јер је зграда под заштитом Завода за заштиту споменика 
културе. Обе зграде Народне скупштине поседују лифтове које могу користити особе 
са инвалидитетом. Писарнице за пријем поднесака су канцеларијског типа, без 
класичних високих шалтера, и као такве су приступачне особама са инвалидитетом. 
Такође, обе зграде Народне скупштине имају по два тоалета (укупно четири) који су 
намењени за коришћење особама са инвалидитетом. 

 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Седиште Владе Србије се налази у Немањиној 11. Главни улаз у зграду из 

Немањине улице није приступачан особама са инвалидитетом због постојања укупно 
24 степеника, 6 степеника до самих врата на улазу у зграду и 18 степеника од врата 
зграде до нивоа приземља у коме се налази писарница. Писарница у згради Владе је 
канцеларијског типа и особе са инвалидитетом могу да је користе када се налазе у 
самој згради. Зграда има два лифта у нивоу високог приземља која су довољне 
ширине тако да их могу користити особе које за кретање користе колица. Зграда Владе 
Србије нема тоалете који су прилагођени особама са инвалидитетом. Међутим, врата 
тоалета су довољно широка да кроз њих може проћи особа у колицима, тако да и 
постоји могућност њиховог потпуног прилагођавања. 

 
МИНИСТАРСТВА  
 

Седиште Министарства унутрашњих послова се налази у Булевару Михаила 
Пупина 2, односно у западном крилу Палате Србија. Препреку за улаз у зграду особа 
са инвалидитетом представља један степеник. У самој згради постоје 3 лифта која су 
довољне ширине да их могу користити особе које користе колица. Писарница је 
приступачна, док у згради не постоји прилагођени тоалет. 

 
Улаз у зграду Министарства одбране у Бирчаниновој 5 није приступачан 

особама са инвалидитетом. Препреку за улазак у зграду представља укупно 8 
степеника и не постоји рампа помоћу које их је могуће савладати. Писарница је у 
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приземљу и приступачна је особама са инвалидитетом, као и 2 лифта која су довољне 
ширине. У згради не постоји прилагођен тоалет, али према речима надлежних у 
министарству очекују се радови у циљу решавања тог проблема. 

 
Седиште Министарства финансија и привреде се налази у улици Кнеза Милоша 

20. Главни улаз у зграду је из правца Улице Адмирала Гепрата и он није приступачан 
особама са инвалидитетом. Непосредно пре улазних врата препреку представљају 4 
степеника. Затим, од улазних врата потребно је савладати најпре 12 степеника до 
нивоа високог приземља, а онда још 4, како би се стигло до саме писарнице на 
међуспрату. Иначе, писарница је канцеларијског типа, као и код већине других органа 
који су обухваћени провером. Зграда овог министарства има 2 лифта која се налазе у 
нивоу високог приземља и њих могу да користе особе које за кретање користе колица. 
Иначе, зграда Министарства финансија има још један улаз из правца парка, између 
ове зграде и зграде Владе у Немањиној улици. Међутим, и он је неприступачан због 
постојања 14 степеника, односно непостојања рампе или платформе за особе са 
инвалидитетом. 

 
Министарство спољних послова се налази у Улици Кнеза Милоша 24-26. За 

улазак у зграду користе се два улаза и оба су неприступачна особама са 
инвалидитетом. Први улаз на броју 24 има 17 степеника (4 пре улазних врата и 13 
након уласка у зграду) док други улаз на броју 26 има 11 степеника (5 пре улазних 
врата и 6 након уласка у зграду) до нивоа високог приземља где се налази писарница 
која је приступачна особама са инвалидитетом. У нивоу високог приземља налазе се и 
4 лифта која су прилагођена особама које користе колица. Зграда Министарства 
спољних послова нема прилагођене тоалете, мада су они довољне ширине за пролаз 
особе у колицима. 

 
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе налази се у 

Влајковићевој улици 10. Улаз у зграду овог министарства није приступачан особама са 
инвалидитетом због непостојања рампе или платформе. Непосредно пре улазних 
врата у зграду налази се један степеник, а када се уђе у саму зграду, потребно је 
савладати још 9 степеника да би се дошло до високог приземља где се налазе лифт и 
писарница. Они су приступачни особама са инвалидитетом. Ово министарство не 
поседује приступачне тоалете.  

 
Зграда Министарства културе и информисања се налази у Влајковићевој улици 

3. Улаз у зграду је неприступачан особама са инвалидитетом због постојања укупно 20 
степеника, 2 до улазних врата и 18 од улазних врата до нивоа високог приземља где 
се налази лифт. Тај лифт није довољно широк да би га могле користити особе у 
колицима. Писарница за пријем поднесака налази се на првом спрату зграде и 
канцеларијског је типа, без шалтера. Ово министарство не поседује прилагођене 
тоалете за особе са инвалидитетом. 

 
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања налази се 

у Улици Омладинских бригада 1 (зграда бившег „СИВ-а 3“). Непосредно пре улаза у 
зграду налази се платформа за особе са инвалидитетом уз помоћ које је могуће 
савладати 4 степеника како би се дошло до нивоа приземља. Писарница није 
приступачна, како због шалтера који су на неприлагођеној висини тако и због 10 
степеника од нивоа приземља до нивоа на коме се налази сама писарница. У згради 
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овог министарства постоји и 1 тоалет који је прилагођен особама са инвалидитетом, 
као и два приступачна лифта, до којих је од приземља могуће стићи помоћу рампе. 

 
У згради у Немањиној улици 22-26 налазе се седишта више министарстава: 

Министарства саобраћаја, Министарства грађевинарства и урбанизма, Министарства 
правде и државне управе, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља, 
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике. Главни, тзв. Ц улаз, у зграду приступачан је 
особама са инвалидитетом када долазе са леве, бочне стране, гледано из правца 
Немањине улице ка згради. Заједничка писарница за пријем поднесака за поменута 
министарства није приступачна особама са инвалидитетом због шалтера који су на 
неприлагођеној висини. Када се у зграду уђе на главни улаз, препреку за коришћење 2 
лифта особама са инвалидитетом представљају 4 степеника између приземља и 
нивоа међуспрата на коме се лифтови налазе. Бочни улаз у зграду ових 
министарстава, тзв. Б улаз, је помоћу рампе приступачан особама са инвалидитетом. 
У том делу зграде лифтови се налазе у нивоу приземља и особе са инвалидитетом их 
могу користити. Улаз у зграду министарстава у Немањиној улици из правца Ресавске 
улице, односно тзв. Д улаз, није приступачан због постојања 5 степеника пре улазних 
врата, тј. до нивоа приземља у коме се налазе лифтови. Зграда у Немањиној улици ни 
у једном свом делу нема тоалете који су приступачни особама са инвалидитетом.  

 
У источном крилу Палате Србије, Булевар Михаила Пупина 2, се налазе 

седишта Министарства омладине и спорта и Министарства спољне и унутрашње 
трговине и телекомуникација. Ова зграда је, поред Народне скупштине, једина која је у 
потпуности приступачна особама са инвалидитетом. На улазу у зграду постоји рампа 
којом се може савладати један степеник да би се дошло до нивоа приземља. У нивоу 
приземља налазе се писарнице за пријем поднесака. Оне су приступачне, баш као и 
три лифта која су довољно широка тако да их могу користити и особе у колицима. У 
источном крилу Палате Србија се налази и 6 тоалета који су потпуно прилагођени 
особама са инвалидитетом. 

 
СУДОВИ 

 
Зграда у којој су смештени Врховни касациони суд, Апелациони суд, Привредни 

апелациони суд и Управни суд налази се у Немањиној 9. Улаз у зграду омогућен је 
особама са инвалидитетом уз помоћ подизне платформе која се налази лево од 
степеница, гледано из правца Немањине улице ка самој згради. Приступ платформи је 
могућ када се уз помоћ дугмета за интерфон позове припадник обезбеђења који на 
позив долази и отвара врата од платформе. У нивоу приземља, до којег се стиже 
платформом, налазе се 4 лифта, која су приступачна особама са инвалидитетом. У 
овој судској згради постоји и 12 тоалета (6 мушких и 6 женских) који су прилагођени 
особама са инвалидитетом. Писарница за пријем поднесака се налази у приземљу и 
она, због високих шалтера, није приступачна. 
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ПРИСТУПАЧНОСТ ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Приступачност 
улаза у зграду 

Приступачност 
писарнице 

Прилагођеност 
тоалета 

Приступачност лифта 

Народна скупштина,  

Трг Николе Пашића 13 

ДА ДА  ДА  ДА  

Народна скупштина,  

Краља Милана 14 

ДА ДА ДА ДА 

Влада Србије,  

Немањина 11 

НЕ ДА НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,  

Булевар Михаила Пупина 2, западно крило Палате Србија 

 

НЕ ДА НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА,  

Улица Кнеза Милоша 24-26 

НЕ ДА НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ,  

Улица Кнеза Милоша 20 

НЕ ДА НЕ ДА 
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Приступачност 
улаза у зграду 

Приступачност 
писарнице 

Прилагођеност 
тоалета 

Приступачност лифта 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,  

Улица Бирчанинова 5 

НЕ ДА НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

 Улица Влајковићева 10 

НЕ ДА НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА,  

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ, 

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА,  

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ,  

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 
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Приступачност 
улаза у зграду 

Приступачност 
писарнице 

Прилагођеност 
тоалета 

Приступачност лифта 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ,  

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА,  

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА,  

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  

Улица Немањина 22-26 

ДА НЕ НЕ ДА 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА,  

Улица Влајковићева 3 

НЕ ДА НЕ НЕ 

МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНИРАЊА,  

Улица Омладинских бригада 1  

ДА НЕ ДА ДА 
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Приступачност 
улаза у зграду 

Приступачност 
писарнице 

Прилагођеност 
тоалета 

Приступачност лифта 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, 

Булевар Михаила Пупина 2, источно крило Палате Србија 

ДА ДА ДА ДА 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, Булевар Михаила Пупина 2, источно крило Палате 
Србија 

ДА ДА ДА ДА 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, АПЕЛАЦИОНИ СУД, ВИШИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 
И УПРАВНИ СУД,  

Улица Немањина 9 

ДА НЕ ДА ДА 

 


