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СА ЖЕ ТАК: При сту пач ност ау ди о ви зу ел ног са др жа ја осо ба ма с ин-
ва ли ди те том у нај ди рект ни јој је ве зи с пра вом на сло бо ду ми шље ња и 
из ра жа ва ња у кон тек сту јед на ко сти, јед на ког трет ма на свих љу ди и не ди-
скри ми на ци је. Ује ди ње не на ци је, Са вет Евро пе и Европ ска уни ја при сту-
пач ност, па и при сту пач ност ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но-
ло ги ја, ре гу ли шу ни зом до ку ме на та – кон вен ци ја, по ве ља, ди рек ти ва – од 
ко јих је за осо бе с ин ва ли ди те том нај ва жни ја Кон вен ци ја УН о пра ви ма 
осо ба с ин ва ли ди те том. Му ње ви ти на пре дак у обла сти ин фор ма ци о них и 
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја отва ра број не мо гућ но сти осо ба с ин ва ли-
ди те том за не сме та но при сту па ње ау ди о ви зу ел ном са др жа ју. Ди ги тал на 
ди стри бу ци ја тре ба ла би да омо гу ћи да ау ди о ви зу ел ни са др жај бу де у 
пот пу но сти при сту па чан сви ма. Прав ни оквир Ср би је, ко ји уре ђу је ову 
област, углав ном је ускла ђен с европ ским стан дар дом, али прак са по ка зу-
је да је по сто так при сту пач ног ме диј ског са др жа ја да ле ко ис под при хва-
тљи вог у зе мља ма Европ ске уни је. Чвр шће оба ве зи ва ње при ват них и јав-
них еми те ра у ве зи с обез бе ђи ва њем при сту пач них ме диј ских услу га, 
уво ђе ње кво та, ве ћа овла шће ња ре гу ла тор ног ме диј ског те ла – не ке су од 
иде ја ко је су, при ме ње не у зе мља ма Европ ске уни је, до ве ле до знат но бо ље 
си ту а ци је у ау ди о ви зу ел ној обла сти за осо бе са чул ним оште ће њи ма и те 
иде је и њи хо ва успе шна при ме на у прак си мо гу по слу жи ти као ин спи ра-
ци ја или мо дел за уре ђи ва ње ове обла сти у Ср би ји.*

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: осо бе с ин ва ли ди те том, при сту пач ност, ау ди о ви зу-
ел ни са др жај, људ ска пра ва, јед на ки трет ман

* Рад је на стао као део про јек та „Дру штве не тран сфор ма ци је у про це су европ ских 
ин те гра ци ја – мул ти ди сци пли нар ни при ступ” ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство, про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (број 47010).



УВОД

Ра зни об ли ци дис кри ми на ци је, из оп шта ва ње и ми ло ср ђе све до кра ја 
Дру гог свет ског ра та би ли су пре о вла ђу ју ћи спон та ни од го во ри дру штва 
на фе но мен ин ва ли ди те та [Petrović 2004: 49–76; Ro se 2005; Vu ka so vić 
2004: 77–99]. Спа р та је сле ди ла про це ду ру се лек ци је и из сво је рат нич ке 
др жа ве укла ња ла „не ре пре зен та тив не” по је дин це од мах по ро ђе њу. Атин-
ски иде ал ле по те, оли чен у прин ци пу пр о пор ци о нал но сти, ути цао је да 
осо бе с ин ва ли ди те том бу ду скрај ну те на дру штве ну мар ги ну. У сред њем 
ве ку, за хва љу ју ћи хри шћан ским иде ја ма, раз вио се осе ћај со ли дар но сти 
– „брат ске љу ба ви” – и сто га је би ло по је ди нач них ми ло срд них по сту па ка 
пре ма осо ба ма с ин ва ли ди те том – оне би би ле збри ну те, за шти ће не од 
гла ди и вре мен ских не при ли ка, али и да ље на мар ги ни, ван свих дру штве-
них то ко ва. Ши ре ње про све ти тељ ских иде ја на ве шће углед не по је дин це 
да, осим ба зич не бри ге и за шти те, сво је ак те ми ло ср ђа про ши ре и на 
из град њу обје ка та где ће се осо бе с ин ва ли ди те том и про фе си о нал но 
об у ча ва ти и оспо со бља ва ти за са мо стал ни жи вот. 

Ме ђу тим, тек по сле два свет ска ра та у 20. ве ку, ко ји су за осо бом 
оста ви ли сто ти не хи ља да љу ди с при вре ме ним и трај ним оште ће њи ма, 
др жа ве су од лу чи ле да си стем ским по сту па њем де лу ју у збри ња ва њу, 
ле че њу и ре ха би ли та ци ји осо ба с ин ва ли ди те том. Овај ме ди цин ски мо дел 
у при сту пу осо ба ма с ин ва ли ди те том (ОСИ) и њи хо вим по тре ба ма био 
је на сна зи све до не дав но. Ње го ва су штин ска мањ ка вост озна че на је у 
са мом на зи ву – ин ва ли ди тет – ис кљу чи во се тре ти ра као ме ди цин ски 
про блем по је дин ца и евен ту ал но ње го ве по ро ди це, да кле, као гра ђан ски, 
лич ни про блем. По сле ле че ња и ре ха би ли та ци је, уко ли ко ни је, а углав ном 
ни је, до шло до про ме не ста ња по је дин ца с ин ва ли ди те том, не ма да љих 
по сту па ња – по прин ци пу, свет је уре ђен та ко да се осо бе мо гу или не 
укло пи ти у окру же ње. Ако не ус пе ју, дру штво на ста вља да ље, без њих. 
Прак тич но, ако не ко и по сле ле че ња и ре ха би ли та ци је, не мо же да при-
сту пи му зе ју ко ји ис пред ула зних вра та има сте пе ни це, то је ње го ва „лич-
на не сре ћа”, а не гре шка ур ба ни ста ко ји су до зво ли ли из град њу јав не 
уста но ве без аде кват ног при ла за осо ба ма с ко ли ци ма (или ро ди те љи ма 
с де чи јим ко ли ци ма). Ин ва ли ди тет се до жи вља ва као про блем и на гла сак 
је на оште ће њу и ње го вом пре ва зи ла же њу, а не на по тре ба ма осо бе ко ја, 
уз од го ва ра ју ћи ди зајн окру же ња и од ре ђе ни сте пен по мо ћи, мо же, без 
об зи ра на ин ва ли ди тет, да во ди са мо ста лан жи вот.

У по след ње три де це ни је с ме ди цин ског мо де ла по ступ но се пре ла-
зи на со ци јал ни мо дел ко ји ин ва ли ди тет ста вља у кон текст људ ских пра-
ва [Charl ton 2000; Ur banc 2006; Pri estly 2003]. За раз ли ку од ме ди цин ског 
мо де ла за ко ји је ве за на по зи ци ја да је ин ва ли ди тет глав ни, је ди ни, бло-
ка тор дру штве ног укљу чи ва ња, со ци јал ни мо дел ин ва ли ди тет сме шта у 
дру штве ни кон текст. На гла сак ви ше ни је на здрав стве ном про бле му, 
објек тив ним огра ни че њи ма, ко ја по је дин ца оне мо гу ћа ва ју да уче ству је 
рав но прав но с дру ги ма у жи во ту дру штве не за јед ни це, не го је реч о то ме 
ко ли ко је окру же ње при ла го ђе но по себ ним по тре ба ма по је ди на ца, ко ли-
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ко је спрем но да укло ни не по треб не фи зич ке ба ри је ре, дис кри ми ни шу ће 
по ступ ке и ста во ве, да по сту па пре ма на че лу јед на ких шан си за све, да 
обез бе ди по што ва ње људ ског до сто јан ства и га ран ту је сви ма ужи ва ње и 
вр ше ње основ них људ ских пра ва и сло бо да. Ан га жман удру же ња осо ба 
с ин ва ли ди те том до при нео је пре ба ци ва њу те жи шта ин те ре со ва ња и 
де ло ва ња из здрав стве ног по ља и по ља „лич не не сре ће” у сфе ру дру штве-
ног, по ли тич ког и прав ног про ми шља ња и по сту па ња.

ПРИ СТУП СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈИ ОСО БА  
С ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ И ПОЈ МО ВИ ДЕ ФИ НИ СА НИ  

У КОН ВЕН ЦИ ЈИ УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА О ПРА ВИ МА ОСО БА  
С ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Со ци јал на ин те гра ци ја осо ба с ин ва ли ди те том и да нас пред ста вља 
иза зов ши ром све та. Упр кос број ним прав ним ин стру мен ти ма, ис кљу че-
ност ових љу ди ма ни фе сту је се на свим ни во и ма: со ци јал ном, здрав стве-
ном, обра зов ном, про фе си о нал ном, кул тур ном. Без об зи ра на уни вер зал-
ни прин цип да се сви љу ди ра ђа ју сло бод ни и јед на ки у до сто јан ству и 
пра ви ма, још увек по сто ји огро ман јаз из ме ђу на че ла и ствар но сти. И то 
је ре ал ност у свим др жа ва ма све та, а на ро чи то по ра жа ва ју ћа у зе мља ма 
у раз во ју. Ме ђу тим, ре ал ност је, та ко ђе, и да се ве о ма ин тен зив но, на ро-
чи то по чев од 1981. го ди не, а вр ху нац је 2008. го ди на, ка да је сту пи ла на 
сна гу Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том, ра ди на то ме да 
сва ка дру штве на за јед ни ца ува жа ва раз ли чи тост и ин ва ли ди тет и пре-
по зна их као део људ ске и ра зно ли ко сти чо ве чан ства без пред ра су да, 
сте ре о ти па и ис кљу чи ва ња би ло ко је вр сте. 

Од су ство све сти о нео п ход но сти обез бе ђи ва ња при сту пач ног ау дио-
ви зу ел ног са др жа ја, не до вољ но по сту па ње или из о ста нак им пле мен та-
ци је до го во ре них ме ра и ис пу ња ва ње оба ве за – основ не су пре пре ке на 
ус по ста вља њу це ло ви тог за ко но дав ног окви ра и ре спек та бил не прак се. 
Оваj рад ба ви се ак ту ел ним ста њем ства ри на ме ђу на род ном пла ну у нор-
ма тив ном сми слу али и на прак тич ном пла ну у окви ру си сте ма ОУН, ЕУ 
и поjединих зе ма ља чла ни ца ЕУ и по себ но у окви ру Србиjе. Упо ред ном 
нор ма тив ном ана ли зом и ана ли зом поjединих прак тич них ре ше ња у зе-
мља ма чла ни ца ма ЕУ тра жи ће се пред ло зи за по бољ ша ње постоjећег за-
ко но дав ног окви ра и фак тич ког ста ња у Србиjи. У ра ду ће се ко ри сти ти 
пој мов ни апа рат Кон вен ци је о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том.

По јам осо бе с ин ва ли ди те том од но си се на оне ко ји има ју „ду го-
роч на фи зич ка, мен тал на, ин те лек ту ал на или чул на оште ће ња ко ја у 
ин тер ак ци ји с ра зним пре пре ка ма мо гу оме та ти њи хо во пу но и ефи ка сно 
уче шће у дру штву на јед на кој осно ви с дру ги ма”.

Ко му ни ка ци ја под ра зу ме ва је зи ке, при каз тек ста, Бра је во пи смо, 
так тил ну ко му ни ка ци ју, круп на сло ва, при ступ мул ти ме ди ји ма, као и 
пи са не, ау дио, усме не, чи тач ке и ауг мен та тив не и ал тер на тив не на чи не, 
сред ства и фор ма те ко му ни ка ци је, укљу чу ју ћи при ступ ин фор ма ци ја ма 
и ко му ни ка ци о ној тех но ло ги ји; Је зик об у хва та го вор ни и је зик зна ко ва 
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и дру ге об ли ке не го вор них је зи ка; Дис кри ми на ци ја по осно ву ин ва ли ди-
те та под ра зу ме ва сва ку раз ли ку, ис кљу чи ва ње или огра ни че ње на осно-
ву ин ва ли ди те та, што има за циљ или ефект на ру ше ња или по ни ште ња 
при зна ва ња, ужи ва ња или вр ше ња, рав но прав но с дру ги ма, свих људ ских 
пра ва и основ них сло бо да у по ли тич кој, еко ном ској, дру штве ној, кул тур-
ној, ци вил ној или би ло ко јој дру гој обла сти. Она об у хва та и све об ли ке 
дис кри ми на ци је, укљу чу ју ћи ус кра ћи ва ње ра зум ног при ла го ђа ва ња.

Ра зум но при ла го ђа ва ње озна ча ва нео п ход но и аде кват но мо ди фи ко-
ва ње и ускла ђи ва ње ко јим се не на ме ће не сра змер но, од но сно не по треб-
но оп те ре ће ње, та мо где је то у кон крет ном слу ча ју по треб но, ка ко би се 
обез бе ди ло да осо бе с ин ва ли ди те том ужи ва ју, од но сно оства ру ју рав-
но прав но с дру ги ма сва људ ска пра ва и основ не сло бо де; Уни вер зал ни 
ди зајн озна ча ва ди зајн про из во да, окру же ња, про гра ма и услу га ко је ко-
ри сте сви, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, без по тре бе при ла го ђа ва ња или спе-
ци јал ног ди зај ни ра ња. Уни вер зал ни ди зајн не ис кљу чу је по моћ на сред-
ства за од ре ђе не гру пе осо ба с ин ва ли ди те том та мо где је то по треб но.

При сту пач ност је кључ ни по јам со ци јал не укљу че но сти осо ба с 
ин ва ли ди те том и јед но од на че ла на ко ји ма по чи ва Кон вен ци ја УН о 
пра ви ма ОСИ. При сту пач ност, у ужем сми слу, од но си се на јед на ко уче-
шће ОСИ у дру штве ном жи во ту за јед ни це. У ши рем сми слу, при сту пач-
ност се не огра ни ча ва на ОСИ, већ укљу чу је и дру ге дру штве не гру пе, као 
што су де ца, ста ри ја ли ца или осо бе с при вре ме ним ошт ећењимa, на ста лим 
као по сле ди ца бо ле сти или не срећ ног слу ча ја. Та ко схва ће на при сту пач-
ност усме ре на је ка оства ри ва њу уни вер зал ног ди зај на. При сту пач ност је 
пред у слов да би се уоп ште мо гло го во ри ти о јед на ком трет ма ну, јед на ким 
шан са ма свих љу ди, и, да кле, о усло ви ма за самосталaн жи вот ОСИ. Шта-
ви ше, при сту пач ност је пред у слов за су штин ско оства ри ва ње би ло ко јих 
гра ђан ских, по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них и кул тур них пра ва.

ПРАВ НИ ОКВИ РИ И МЕ ХА НИ ЗМИ ОУН, СЕ И ЕУ  
КО ЈЕ СЕ ТИ ЧУ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРИ СТУ ПАЧ НОГ  

АУ ДИ О ВИ ЗУ ЕЛ НОГ СА ДР ЖА ЈА

При сту пач ност ау ди о ви зу ел ног са др жа ја у нај ди рект ни јој је ве зи с 
пра вом на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња, ко је уз још не ко ли ко дру гих 
пра ва, по свом ка рак те ру, спа да у кор пус при род них пра ва – не по вре ди-
вих, ви ших од свих по зи тив них нор ми, пра ва за шти ће них нај ра зли чи ти-
јим прав ним ак ти ма – ме ђу на род ним уго во ри ма, кон вен ци ја ма и прав ним 
про пи си ма на ци о нал них за ко но дав ста ва. Раз лог то ме ле жи у чи ње ни ци 
што је сло бо да ми шље ња и го во ра нео дво ји ва од пој ма де мо крат ске др-
жа ве и пред ста вља, на јед ној стра ни, сло бо ду гра ђа ни на од јав них вла сти 
– од ин тер вен ци је др жа ве – и на дру гој стра ни, мо гућ ност ути ца ја на 
јав ну власт. Оту да је у де мо крат ским др жа ва ма не до пу сти во да би ло ко-
ме, по би ло коjeм осно ву бу де оне мо гу ће но да ужи ва и вр ши ово пра во. 

У ме ђу на род ним до ку мен ти ма ко ји се ти чу при сту пач но сти ОСИ 
ин си сти ра се на то ме да би др жа ве тре ба ло да омо гу ће не сме та ни при ступ 
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ин фор ма ци ја ма и услу га ма ОСИ спро во ђе њем ме ра ко је обез бе ђу ју јед нак 
трет ман, али и кон ти ну и ра ном бор бом про тив сте ре о ти па по ди за њем 
све сти кроз обра зо ва ње и кам па ње.

Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том пр ви jе ме ђу на род-
ни до ку мент ко ји фе но ме ну ин ва ли ди те та при сту па с по зи ци је људ ских 
пра ва. Пи та ње при сту пач но сти ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја де фи ни са-
но је у чла но ви ма 3, 9, 21 и 30. У ци љу омо гу ћа ва ња са мо стал ног жи во та 
и пу ног уче шћа осо ба с ин ва ли ди те том у свим сфе ра ма жи во та, др жа ве 
уго вор ни це су оба ве зне да пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре ка ко би осо ба ма 
с ин ва ли ди те том обез бе ди ле „при ступ, рав но прав но с дру ги ма, фи зич-
ком окру же њу, пре во зу, ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма, укљу чу ју ћи 
ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и си сте ме, као и дру гим 
по год но сти ма и услу га ма ко је су отво ре не од но сно ко је сто је на рас по-
ла га њу јав но сти” (члан 9). Те ме ре под ра зу ме ва ју нај пре иден ти фи ко ва ње, 
а за тим и укла ња ње пре пре ка и ба ри је ра за при ступ, по ред по ме ну тим, и 
елек трон ским услу га ма и сер ви си ма хит не слу жбе (члан 9, став 1б). Члан 
9, та ко ђе, на ла же др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму ме ре ка ко би при-
ват на прав на ли ца, пру жа о ци услу га и по год но сти, ко је су отво ре не или 
сто је на рас по ла га њу јав но сти, во ди ла ра чу на о свим аспек ти ма њи хо ве 
при сту пач но сти осо ба ма с ин ва ли ди те том. Ту се ми сли и на но ве ин фор-
ма ци о не и те ле ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, као што је ин тер нет, али и на 
њи хов бла го вре ме ни раз вој и из ра ду по прин ци пу уни вер зал ног ди зај на 
и то уз ми ни мал не тро шко ве ко ри сни ка. 

На сло бо ду из ра жа ва ња и ми шље ња, „укљу чу ју ћи сло бо ду да тра же, 
при ма ју и пре но се ин фор ма ци је и иде је, рав но прав но с дру ги ма, по сред-
ством свих об ли ка ко му ни ка ци је по вла сти том из бо ру”, од но си се члан 
21. Др жа ве су осо ба ма с ин ва ли ди те том оба ве зне дa обез бе де да до би ја-
ју ин фор ма ци је, ко је су на ме ње не јав но сти, у при сту пач ним фор ма ти ма 
и тех но ло ги ја ма – сход но вр сти ин ва ли ди те та, и то пра во вре ме но и без 
но вих нов ча них на ме та. Уко ли ко је ОСИ због не при сту пач них фор ма та 
оне мо гу ће но да при ма ју ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја, уко ли ко су им 
не до ступ ни број ни по да ци и раз ли чи те иде је, ко је су дру ги љу ди у по зи-
ци ји да при ма ју, њи ма је огра ни чен и про цес фор ми ра ња ми шље ња, а 
са мим тим и угро же но њи хо во за га ран то ва но пра во на сло бо ду ми шље-
ња. Ка ко сло бо да ми шље ња и сло бо да из ра жа ва ња функ ци о ни шу по 
прин ци пу спо је них су до ва, тј. сло бо да из ра жа ва ња је оства ре ње сло бо де 
ми шље ња, огра ни ча ва њем ау ди о ви зу ел не обла сти ОСИ угро же на је јед-
на од вр хов них вред но сти де мо крат ског дру штва – пра во на сло бод но 
фор ми ра ње мње ња и ње го во из ра жа ва ње. 

Рав но прав ним уче шћем ОСИ у кул тур ном жи во ту односи се члан 30, 
став 1. Др жа ве уго вор ни це су оба ве зне да пре ду зму ме ре ко је ОСИ омо-
гу ћа ва ју не сме та ни при ступ ма те ри ја ли ма кул тур ног са др жа ја у об ли-
ци ма ко ји су им при сту пач ни, као и те ле ви зиј ским про гра ми ма, фил мо-
ви ма, по зо ри шту и дру гим кул тур ним ак тив но сти ма у при сту пач ним 
об ли ци ма. Ка ко то у прак си из гле да по ка зу ју при ме ри у не ким од зе ма ља 
ЕУ. На при мер, у не мач ком Но вом му зе ју, по се ти о ци су у при ли ци да 
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пре ла зе пр сти ма пре ко брон за них ре пли ка му зеј ских екс по на та, као што 
је, ре ци мо, би ста чу ве не кра љи це Не фер ти ти. 

Уко ли ко по сто је пре пре ке фи зич ком окру же њу, пре во зном си сте му, 
објек ти ма и услу га ма ко је сто је на рас по ла га њу јав но сти, ин фор ма ци о ним 
и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма (ИКТ), он да не по сто ји јед на ки трет ман. 
На исти на чин на ко ји је угро же но пра во на сло бо ду кре та ња ОСИ уко ли-
ко по сто је пре пре ке фи зич ком окру же њу и пре во зним сред стви ма, та ко је 
угро же на и сло бо да из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, га ран то ва на чла ном 19 
Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма и чла ном 19, став 2 Ме ђу на-
род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, уко ли ко по сто је пре-
пре ке у при сту пу ин фор ма ци о ним и те ле ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма.

Осо бе с ин ва ли ди те том сва ко днев но се су о ча ва ју с раз ли чи тим фи-
зич ким пре пре ка ма у објек ти ма ко ји сто је на рас по ла га њу јав но сти и 
ин фор ма ци о ним си сте ми ма у не при сту пач ним фо р ма ти ма. Оп шти ко-
мен тар бр. 2 Ко ми те та УН за пра ва ОСИ (2014), ко ји се ти че при сту-
пач но сти ин фо р ма ци ја и ко му ни ка ци ја и по је ди нач них из ве шта ја о спро-
во ђе њу Кон вен ци је у др жа ва ма уго вор ни ца ма – да је ко ри сне смер ни це 
за ко но дав ним те ли ма др жа ва уго вор ни ца, али и при ват ним и јав ним 
су бјек ти ма, у ко јем прав цу би тре ба ло да усме ре сво је де ло ва ње ка ко би 
се стан дар ди зо вао уни вер зал ни ди зајн у раз ли чи тим обла сти ма ин фор-
ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја.

На при мер, већ је на ве де но да је при ступ ин фор ма ци ја ма и ко му ни-
ка ци ја ма пред у слов за сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња ко ју га ран ту је 
члан 19 Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма, али и члан 19 Ме-
ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма. Ако се то ме 
до да члан 25ц Пак та, ко јим се га ран ту је пра во сва ког гра ђа ни на „да има 
при ступ, под оп штим усло ви ма јед на ко сти, јав ним сер ви си ма и услу га ма 
у сво јој зе мљи”, то се мо же узе ти „као основ за укљу чи ва ње пра ва на 
при ступ у основ не ин стру мен те о људ ским пра ви ма” [Оп шти ко мен тар 
бр 2 Ко ми те та УН за пра ва осо ба с ин ва ли ди те том 2014].

У Ко мен та ру 2 на во ди се да су стра не уго вор ни це Кон вен ци је ду жне 
да усво је, спро во де и вр ше над зор над по што ва њем на ци о нал них стан-
да р да при сту пач но сти. Ре ви зи јом за ко на и про пи са уо чи ли би се евен ту-
ал ни про пу сти. При мет но је да „за ко ни о за бра ни дис кри ми на ци је на осно-
ву ин ва ли ди те та уре ђу ју пи та ња при сту пач но сти у сфе ра ма обра зо ва ња, 
за по шља ва ња и јав них на бав ки, а при то ме про пу шта ју да укљу че ИКТ 
у сво је де фи ни ци је при сту пач но сти „иа ко оне пред ста вља ју цен трал ну 
ком по нен ту мно гих до ба ра и услу га у са вре ме ном, ин фор ма тич ком дру-
штву”. Пре по ру ка Ко ми те та ко ја би мо гла да уна пре ди на ци о нал на за ко-
но дав ства је по зи ва ње на члан 12 Ме ђу на род них те ле ко му ни ка ци о них 
пра ви ла (Ду баи, 2012), ко ји пред ви ђа пра во осо ба с ин ва ли ди те том да 
при сту пе ме ђу на род ним те ле ко му ни ка ци о ним услу га ма, узи ма ју ћи у 
об зир ре ле вант не пре по ру ке Ме ђу на род не уни је за те ле ко му ни ка ци је 
(ITU). Као и сва кој дру гој обла сти, и ов де је ва жно да се ре ви зи је и про-
ме не про пи са вр ше уз бли ске кон сул та ци је с осо ба ма с ин ва ли ди те том 
и њи хо вим ор га ни за ци ја ма.
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При сту пач ност ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја тре ба ло би има ти на 
уму већ у пр вој фа зи ди зај ни ра ња, из ра де и про из вод ње, јер, ка ко се ло-
гич но за кљу чу је у Ко мен та ру, сва ко на кнад но ко ри го ва ње сај то ва и си-
сте ма са мо уве ћа ва тро шко ве. Кад год се раз ви ја не ки но ви стан дард за 
ИКТ тре ба се осло ни ти на већ по сто је ће прав не ин стру мен те, као што су 
Пре по ру ке Ме ђу на род не уни је за те ле ко му ни ка ци је ITU-T о оба ве зној 
кон трол ној ли сти за по сло ве стан дар ди за ци је (2006) и Смер ни це о те ле-
ко му ни ка циј ској при сту пач но сти за ста ри је и осо бе с ин ва ли ди те том 
(Пре по ру ка F 790 ITU-T). То би омо гу ћи ло уоп шта ва ње уни вер зал ног 
ди зај на и ње го во укљу чи ва ње у раз вој стан дар да.

Став Ко ми те та УН за пра ва ОСИ је сте да је на чин из град ње си сте ма 
– фи зич ких или ин фор ма тич ких – увек у ве зи с дру штве ним и кул тур ним 
раз во јем, тј. че сто је про у зро ко ван пре ни ском све шћу и не до стат ком тех-
нич ких зна ња не го све сном же љом да се ОСИ ис кљу че из не ке обла сти 
дру штве ног жи во та. Но, све и да је та ко, дру штво мо ра да ра ди на усва-
ја њу по ли ти ка ко је обез бе ђу ју при сту пач ност – има ју ћи на уму, при ли ком 
би ло ко је град ње, уни вер зал ни ди зајн, при сту пач ност про из во да или 
услу ге сви ма, јер пи та ње при сту пач но сти тре ба са гле да ва ти из угла јед-
на ко сти и не ди скри ми на ци је, али и у кон тек сту ула га ња у дру штво, као 
са став ног де ла на по ра за одр жи ви раз вој.

Ко ми тет за пра ва ОСИ у Оп штем ко мен та ру 2, у де лу ко ји се од но си 
на пра ће ње при ме не Кон вен ци је УН о пра ви ма ОСИ, по звао је не ке др жа-
ве да ак тив ни је де лу ју у им пле мен та ци ји де фи ни са них ме ра. Ау стри ја 
је, та ко, по зва на да обез бе ди при сту пач ност ин фор ма ци ја јав ног ТВ сер-
ви са кроз ти тло ва ње. Ау стра ли ја је, из ме ђу оста лог, по зва на да фи нан си ра 
раз ви ја ње и упо тре бу при сту пач них фор ма та и ме то да ко му ни ци ра ња, 
Азер беј џан да убр за на по ре за обез бе ђи ва ње ин фор ма ци ја кроз при сту пач-
не фор ма те и тех но ло ги је, а Швед ска да обез бе ди при сту пач ност ин фор-
ма ци ја на ло кал ном ни воу. 

Са вет Евро пе је пи та ње при сту пач но сти без пре пре ка, ко ја се од но си 
на не сме та ни при ступ ИКТ, и на че ло јед на ког трет ма на, ко ји се од но си 
на за бра ну дис кри ми на ци је, уста но вио у Европ ској кон вен ци ји о за шти ти 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, а за ОСИ нај ва жни ји су чла но ви 10 и 
14. У чла ну 10, из ме ђу оста лог се ка же да „сва ко има пра во на сло бо ду из-
ра жа ва ња. Ово пра во укљу чу је сло бо ду по се до ва ња соп стве ног ми шље ња, 
при ма ња и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња јав не вла сти и 
без об зи ра на гра ни це.” Без не сме та ног при сту па ау ди о ви зу ел ном са др жа-
ју у аде кват ном фор ма ту, ре ле вант ним ин фор ма ци ја ма у при сту пач ном 
об ли ку – сва ко ме ра зу мљи вом, огра ни че но је и фор ми ра ње и по се до ва ње 
ми шље ња, али и ши ре ње и при ма ње ин фор ма ци ја. Др жа ве уго вор ни це 
оба ве зне су да обез бе де при сту пач ност ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма 
ОСИ, у су прот ном од го вор не су за кр ше ње чла на 10 ове кон вен ци је.

Што се Европ ске уни је ти че, у де лу при мар ног пра ва, ва жно је спо-
ме ну ти Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ, ко ји је укљу чен у Ли са бон ски уго вор, 
као и сâм Ли са бон ски уго вор. Члан 10 Уго во ра о функ ци о ни са њу, ко ји је 
унет у Ли са бон ски уго вор, има за циљ „бор бу про тив дис кри ми на ци је 
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по осно ву по ла, ра сног или ет нич ког по ре кла, ре ли ги је, уве ре ња, ин ва лид-
но сти, ста ро сти или сек су ал ног опре де ље ња.” Уго вор на ла же адре са ти ма 
(ор га ни ма ЕУ) да се бо ре про тив дис кри ми на ци је под у зи ма њем ме ра 
ко је афир ми шу јед на ки трет ман и укла ња ју би ло ко ју фор му дис ква ли-
фи ка ци је по би ло ком осно ву. Ту је, за тим, По ве ља о основ ним пра ви ма 
Европ ске уни је, ко ја је сту пи ла на сна гу 2009. го ди не и ко ја до но си зна ча јан 
по мак у за шти ти основ них пра ва у Евро пи. Ре ци мо, члан 21(1) По ве ље 
са др жи за бра ну дис кри ми на ци је у по гле ду из ве сних лич них свој ста ва, 
као што су ге нет ске ка рак те ри сти ке и ин ва ли ди тет, ко ја трај но по га ђа ју 
од ре ђе ну осо бу или ко је осо ба те шко мо же про ме ни ти. Члан 26 По ве ље 
на ла же адре са ти ма да при ме њу ју ме ре ко је ће ОСИ омо гу ћи ти њи хо ву 
„ау то но ми ју, про фе си о нал ну и со ци јал ну ин те гра ци ју и пу но прав но уче-
шће у жи во ту за јед ни це”. Овај члан је из у зет но би тан јер, укљу чу ју ћи по јам 
„ау то но ми ја”, на гла ша ва оба ве зу др жа ве да обез бе ди усло ве за са мо ста-
лан жи вот ОСИ. 

У по гле ду се кун дар ног за ко но дав ства, ве о ма је ва жна Ди рек ти ва о 
ау ди о ви зу ел ним ме диј ским услу га ма. Стра не уго вор ни це, у Ре ци та ти ву 
46 Ди рек ти ве уви ђа ју да је пра во осо ба с ин ва ли ди те том да уче ству ју у 
дру штве ном и кул тур ном жи во ту, као и њи хо ва ин те гра ци ја, не рас ки-
ди во по ве за но с при сту пач но шћу ау ди о ви зу ел них ме диј ских услу га. 

При ли ком спро во ђе ња ме ра ко је обез бе ђу ју при сту пач ност, не тре ба 
смет ну ти с ума сло бо ду еми то ва ња про гра ма, ко ја је фор му ли са на у чла-
ну 10 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма и чла ну 11 Европ ске по-
ве ље. Сло бо да еми то ва ња про гра ма од но си се на сло бо ду пру жа о ца ау-
ди о ви зу ел них услу га да иза бе ре и ис пла ни ра сво ју про грам ску ше му, 
што би озбиљ но би ло угро же но уко ли ко би др жа ве же ле ле да вр ше ути-
цај у тој обла сти. Из тог раз ло га, Европ ска уни ја не мо же да на мет не 
ди рект ну оба ве зу пру жа о ци ма ау ди о ви зу ел них услу га; она мо же са мо 
да упу ти по зив (ди рект но или ин ди рект но) др жа ва ма чла ни ца ма да олак-
ша ју при сту пач ност осо ба ма с ин ва ли ди те том. У чла ну 7 Ди рек ти ве о 
ау ди о ви зу ел ним ме диј ским услу га ма ко ри сте се тер ми ни ко ји не ма ју 
оба ве зу ју ћи ка рак тер: „Др жа ве чла ни це под сти чу пру жа о це ме диј ских 
услу га ко је су под њи хо вом над ле жно шћу да по ступ но учи не сво је услу-
ге до ступ ним осо ба ма с оште ће њем ви да или слу ха”. Тај нео ба ве зу ју ћи 
афир ма тив ни при ступ, ко ји под ра зу ме ва ства ра ње дру штве но по жељ ног 
стан дар да уз по ступ ни на пре дак, узи ма у об зир фи нан сиј ски и тех но ло-
шки мо мент код пру жа ла ца ме диј ских услу га. 

С об зи ром на прав но нео ба ве зу ју ћи ка рак тер (ме ко пра во) чла на 7 
Ди рек ти ве, др жа ве чла ни це су са мо де ли мич но при ме њи ва ле ту од ред бу, 
а због ње не не до вољ но ја сне фор му ла ци је мно ге су по зва ле сво ја ре гу ла-
тор на те ла да са ста ве по себ не, пре ци зни је, од ред бе.

У Бел ги ји1 је, та ко, у мар ту 2011. го ди не, ре гу ла тор но ме диј ско те ло 
фран цу ске за јед ни це усво ји ло Уред бу о при сту пач но сти про гра ма осо-

1 Ви ше о прав ним нор ма ма и прак си раз ли чи тих зе ма ља у обла сти ра ди о-ди фу зи је и 
при сту пач но сти про гра ма ОСИ у: [Oмогућити сва ко ме при ступ ме ди ји ма (2015), Бе о град: 
ЦДЉПРС и НО О ИС].
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ба ма с оште ће њи ма чу ла (ви да и слу ха). Уред ба се од но си на пру жа о це 
ау ди о ви зу ел них ме диј ских услу га и утвр ђу је њи хо ве оба ве зе на осно ву 
го ди шњег при хо да. У Ује ди ње ном Кра љев ству, ме диј ски ре гу ла тор оба-
ве зе пру жа ла ца ме диј ских услу га де фи ни ше се на осно ву уде ла гле да но-
сти. Бри тан ски ре гу ла тор ка знио је, ре ци мо, са 120 000 фун ти, ЕСПН, 2. 
ју на 2014. го ди не, по што спорт ски ТВ-ка нал ни је ис пу нио ци ља не кво те 
за еми то ва ње звуч ног опи са у сво јим про гра ми ма. У Не мач кој, ни Уну тар-
др жав ни спо ра зум о ра ди о ди фу зи ји, ни За кон о ТВ-ме ди ји ма не де фи ни шу 
на оба ве зу ју ћи на чин обез бе ђи ва ње при сту пач ног про гра ма, али јав ни 
ме диј ски сер ви си су на до бро вољ ној осно ви до не ли од лу ку о пру жа њу 
при сту пач них про гра ма на те ле ви зи ји и ин тер не ту. Оба ве за да се осо ба ма 
са чул ним оште ће њи ма олак ша при ступ ме диј ском са др жа ју пред ста вља 
пред у слов да пор ту гал ски ме диј ски јав ни сер ви си уоп ште до би ју до зво лу.

Ре гу ла то ри на раз ли чи те на чи не, углав ном, уре ђу ју оба ве зе при ват-
них и јав них еми те ра. Оба ве зе јав них ме диј ских сер ви са су ге не рал но 
стрикт ни је, а обим њи хо вих ду жно сти ши ри, с об зи ром да је њи хо ва 
основ на де лат ност де фи ни са на та ко да је у функ ци ји оства ри ва ња јав ног 
ин те ре са. То се, та ко ђе, од но си и на оба ве зу др жа ве да обез бе ди ра зно-
вр стан, ра зу мљив и урав но те жен по сто так ме диј ских услу га у ин те ре су 
де мо кра ти је и сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма.

Ак ци о ни пла но ви Европ ске уни је, ко ји се ти чу при сту пач но сти ИКТ, 
де фи ни са ни су раз ли чи тим до ку мен ти ма. У фе бру а ру 2014. го ди не, Европ-
ски пар ла мент је по др жао Пред лог ди рек ти ве о при сту пач но сти веб-сај-
то ва ор га на јав ног сек то ра, с об зи ром на то да је са мо јед на тре ћи на од њих 
761.000 сај то ва вла да и јав них сек то ра у це ли ни би ла у пот пу но сти при-
сту пач на на кра ју 2012. го ди не, упр кос по сто је ћим тех нич ким ре ше њи ма. 
Већ су де фи ни са не ин тер на ци о нал но при зна те и тех нич ки не у трал не 
смер ни це у овој обла сти – на при мер – Кри те ри ју ми успе ха и зах те ви за 
уса гла ша ва ње, Ни во АА, у вер зи ји 2.0 и Смер ни це за при сту пач ност веб-
-садржаjа (WCAG 2.0), ко је је из ра дио World Wi de Web Con sor ti um (W3C). 
Европ ски стан дард, ко ји укљу чу је веб-при сту пач ност, за сно ван на овим 
смер ни ца ма, тре нут но је у из ра ди у окви ру Овла шће ња 376 Европ ске 
ко ми си је. Осим то га, ва ља спо ме ну ти да је са др жај сај та не мач ке вла де, 
на при мер, пред ста вљен и на „ла ком” не мач ком, што би тре ба ло да сле-
де и дру ге др жа ве, јер је та кав при ступ од по мо ћи не са мо ОСИ, већ и 
ими гран ти ма. При ли ком кон стру и са ња веб-сај то ва јав них вла сти тре ба 
има ти на уму уни вер зал ни ди зајн, ка ко би сај то ви би ли при сту пач ни 
сви ма, на ро чи то ОСИ и ста ри јим ли ци ма. На тај на чин, њи ма се омо гу-
ћа ва да са мо стал но оба ве број не по сло ве (ис пу ња ва ње фор му ла ра, под но-
ше ње при ја ва, пла ћа ња и др.). 

Европ ска ко ми си ја је 2010. го ди не пред ста ви ла Европ ску стра те ги ју 
о осо ба ма с ин ва ли ди те том 2010–2020: Об но вље на по све ће ност Евро пи 
без пре пре ка, а на ја ви ла је и усва ја ње Зе ле не књи ге, на сло вље не „При пре-
ма за пот пу но кон вер го ва ни ау ди о ви зу ел ни свет: раз вој, ства ра ње и вред-
но сти” ко ја се ти че ре гу ла ци је ау ди о ви зу ел них ме диј ских услу га, с на-
гла ском на кључ ним вред но сти ма, као што су: сло бо да го во ра, ме диј ски 
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плу ра ли зам, про мо ци ја кул тур не ра зно ли ко сти и за шти та лич них по да-
та ка, као и за шти та по тро ша ча, укљу чу ју ћи и ра њи ве гру пе, по пут ма-
ло лет них ли ца и осо ба с ин ва ли ди те том. 

ТЕХ НО ЛО ШКЕ МО ГУЋ НО СТИ ЗА ПРИ СТУП  
АУ ДИ О ВИ ЗУ ЕЛ НОМ СА ДР ЖА ЈУ

У Евро пи су за сту пље не три глав не је зич ке тран сфер-ме то де за ау дио-
ви зу ел не ра до ве: ти тло ва ње, син хро ни за ци ја и глас-пре ко. Осим њих, ту 
је и ти тло ва ње за глу ве и на глу ве, зна ков ни је зик и звуч ни опис или ау дио- 
-де скрип ци ја. Ти тло ва ње (обич но) пред ста вља тек сту ал но пре во ђе ње 
из го во ре ног ди ја ло га. Ти тло ва ње за глу ве и на глу ве пред ста вља текст на 
екра ну ко ји тран спо ну је не са мо го вор, већ и звуч не ефек те ко је не мо гу 
да чу ју осо бе с оште ће ним слу хом. Зна ков ни је зик – ту ма че ње са др жа ја – 
пред ста вља ту ма че ње из го во ре ног и дру гих зби ва ња на екра ну ко ри шће-
њем руч них ге сто ва, из ра за ли ца и го во ра те ла. Ау дио-де скрип ци ја/звуч ни 
опис са сто ји се од ко мен та ра ко ји се ства ра око звуч ног за пи са да би се 
об ја сни ла ак ци ја на екра ну, опи си ма ли ко ва, ко сти ма, го во ра те ла или из-
ра за ли ца за по бољ ша ње зна че ња и ужи ва ња сле пих и сла бо ви дих ли ца 
[Омогућити сва ко ме при ступ ме ди ји ма, 2015]. 

Му ње ви ти тех но ло ши на пре дак у обла сти ин фор ма ци о них и ко му-
ни ка ци о них тех но ло ги ја до но си број не мо гућ но сти ОСИ да при сту пе 
ау ди о ви зу ел ном са др жа ју: сет-ап бок со ви, де ко де ри, хи брид ни те ле ви-
зо ри, хи брид ни та бле ти, апли ка ци је мо бил них те ле фо на „Ста ркс” и „Гре-
та” за не сме та но ужи ва ње у фил му, ко је ау то мат ски пре по зна ју ка да тре-
ба да поч не звуч ни опис, од но сно, ка да на дис пле ју мо бил ног те ле фо на 
тре ба да се по ја ве ти тло ви; двд-ри кор дер, ко ји се ди стри бу и ра под име ном 
AM MES, по себ но осми шљен за сле пе осо бе, по се ду је угра ђе ни из лаз за 
го вор ко ји иш чи та ва ко ри снич ко упут ство и оста ле ин фор ма ци је, по-
треб не за ко ри шће ње ви део-ри кор де ра и ује ди њу је у се би осам уре ђа ја; 
на о ча ре за скри ве не ти тло ве, по себ ни до да ци за слу шна по ма га ла и сл. 
[Омогућити сва ко ме при ступ ме ди ји ма, 2015].

Ве ли ки зна чај за све ко ри сни ке, али на ро чи то за осо бе с ин ва ли ди-
те том, до но си пре лаз с ана лог не на ди ги тал ну ди стри бу ци ју. Ди ги тал на 
те ле ви зи ја пред ста вља ве ли ки по мак у по гле ду ква ли те та сли ке и зву ка, 
оби ма до ступ ног са др жа ја, оп ци ја за ин ди ви ду ал но при ла го ђа ва ње и 
ин тер ак тив них ак тив но сти. При ли ком еми то ва ња те ле ви зиј ског сиг на ла 
у ди ги тал ном об ли ку део спек тра је осло бо ђен. То је тзв. ди ги тал на ди-
ви ден да и она се у ди ги тал ном еми то ва њу упо тре бља ва за ре а ли за ци ју 
кон вер гент них сер ви са, од но сно, сер ви са ко ји об је ди њу ју ра дио-ди фу зи-
ју, ин фор ма ци о не тех но ло ги је и те ле ко му ни ка ци је.

Но ве услу ге ко је ну ди ди ги тал на ди стри бу ци ја су: 1. ко му ни ка ци о не 
услу ге, тзв. бе жич не ши ро ко по ја сне услу ге, као што је пре нос мул ти-
ме ди јал них и ви део-апли ка ци ја до по крет них, мо бил них и фик сних мо-
ни то ра; 2. ин фор ма ци о не услу ге: бо га ти ји про грам ски са др жа ји из спе-
ци ја ли зо ва них обла сти – по ли ти ка, исто ри ја, де чи ји про грам, спо рт; и 
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3. ин тер ак тив не услу ге. Ин тер ак тив на те ле ви зи ја пред ста вља дво сме ран 
ток ин фор ма ци ја, тј. она обез бе ђу је ко му ни ка ци ју гле да о ца и еми те ра, 
као и низ дру гих ди ги тал них услу га: елек трон ску тр го ви ну, елек трон ско 
бан кар ство, ин тер ак тив не игре и кви зо ве, ин фор ма ци је на зах тев, ви део 
на зах тев, ин тер нет сер вис, чи та ње и сла ње елек трон ске по ште, гла са ње.

Ди ги тал на те ле ви зи ја, та ко ђе, обез бе ђу је и по бољ ша ни елек трон ски 
во дич кроз про гра ме, мно го бр жи и ин тер ак тив ни ји од обич ног те ле тек-
ста за на ви га ци ју кроз це ло куп ну по ну ду услу га. 

Уз ди ги тал ни пре нос до би ја се и: 1. ве ћи број ка на ла зе маљ ске те ле-
ви зи је (у од но су на ана лог ну), и то стан дард не и ви со ке ре зо лу ци је (ви-
со ка ре зо лу ци ја сли ке под ра зу ме ва мно го бо љи ква ли тет сли ке, од но сно, 
ве ћи број пик се ла и ве ли чи ну екра на); 2. сте рео и ви со ко ква ли тет ни 
(su rr o und) тон; 3. ви ше тон ских ка на ла уз је дан ви део за пис; 4. пре во ди 
(ти тло ви) на зах тев. Ди ги тал на те ле ви зи ја омо гу ћа ва да пре вод бу де до-
дат на апли ка ци ја ко ја се при ка зу је исто вре ме но са сли ком, али ни је њен 
са став ни део; 5. мо гућ ност сла ња ви ше од јед ног ви део са др жа ја исто-
вре ме но. 

Европ ска ко ми си ја је из ра ди ла и про је кат Ди ги тал на те ле ви зи ја за 
све – DTV4ALL ко ји иден ти фи ку је мо де ле ко ји омо гу ћа ва ју да услу ге 
ко је обез бе ђу ју при сту пач ност бу ду, у бли ској бу дућ но сти, до ступ не у 
свим зе мља ма чла ни ца ма ЕУ: DVB ва ри јан те ди зај на ти тло ва, при сту-
пач ни те ле текст, зна ков ни је зик, чист ау дио-про цес.

ИС КУ СТВО СР БИ ЈЕ У КОН ТЕК СТУ МЕ ЂУ НА РОД НОГ  
НОР МА ТИВ НОГ ОКВИ РА И ПРАК СЕ ЗЕ МА ЉА ЧЛА НИ ЦА

Као др жа ва уго вор ни ца Кон вен ци је о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те-
том, Ср би ја је оба ве зна да ра ди на уна пре ђе њу, за шти ти и оси гу ра ва њу 
пу ног и рав но прав ног ужи ва ња свих људ ских пра ва и основ них сло бо да 
ОСИ, за шти ти њи хо вог до сто јан ства и не сме та ном уче шћу у свим сфе-
ра ма дру штве ног жи во та. 

НОР МА ТИВ НИ ОКВИР

Нор ма тив ни оквир утвр ђу је Устав, ме ђу на род ни до ку мен ти чи ји су 
пред мет пра ва ОСИ, за ко ни и дру ги про пи си ко ји уре ђу ју оства ри ва ње 
пра ва у свим си сте ми ма за шти те у окви ру на шег прав ног си сте ма (област 
со ци јал не за шти те, здрав стве не за шти те, по ро дич но-прав не за шти те 
де це и по ро ди це, област вас пи та ња и обра зо ва ња, за по шља ва ња и рад них 
од но са, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, са о бра ћа ја, обла сти по ре-
ско-прав ног си сте ма, ста но ва ња..), За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је 
осо ба с ин ва ли ди те том из 2006, усва ја ње Стра те ги је уна пре ђе ња по ло жа-
ја осо ба с ин ва ли ди те том 2007, кров ни За кон о за бра ни дис кри ми на ци је 
2009, усва ја ње Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње Стра те ги је уна пре ђе ња 
по ло жа ја осо ба с ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 2013. 
до 2015. го ди не. 
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На осно ву ова квог нор ма тив ног окви ра, мо же се за кљу чи ти да је на 
де лу мул ти ди сци пли нар ни и мул ти сек тор ски при ступ у фор му ли са њу 
по ли ти ке ко ја се ти че по ло жа ја и ин клу зи је ОСИ. Ме ђу тим, као и у дру-
гим др жа ва ма, че сто се де ша ва да оквир не бу де ис пу њен са др жа јем, тј. 
да не до ла зи до ње го ве опе ра ци о на ли за ци је пу тем до брих ме ра и по ли-
ти ка. Пи та ње при сту пач но сти ау ди о ви зу ел ног са др жа ја у Ср би ји ре гу-
ли ше не ко ли ко за ко на: За кон о елек трон ским ме ди ји ма, За кон о јав ним 
ме диј ским сер ви си ма, За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма. 

За кон о елек трон ским ме ди ји ма, чла ном 22 де фи ни ше уло гу Ре гу-
ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је (РЕМ), Ре гу ла то ра, у по гле ду при-
сту пач но сти ме диј ских услу га ОСИ – на на чин да, у окви ру свог де ло-
кру га ра да, Ре гу ла тор под сти че њи хо ву до ступ ност осо ба ма с ин ва ли ди-
те том. Тер мин „под сти че” ука зу је на то да је де ло ва ње Ре гу ла то ра, ипак, 
при лич но огра ни че но. РЕМ мо же да да је пре по ру ке, да по зи ва и охра бру-
је, али не и да санк ци о ни ше не до вољ но чи ње ње или не чи ње ње. У одељ-
ку „За шти те пра ва осо ба с ин ва ли ди те том”, члан 52, став 1 и 2, овај за кон 
оба ве зу је пру жа о ца ме диј ске услу ге да, у скла ду са сво јим фи нан сиј ским 
и тех нич ким мо гућ но сти ма, про грам и са др жај учи ни до ступ ним осо ба-
ма са чул ним оште ће њи ма. И у окви ру овог чла на ис так ну та је уло га 
Ре гу ла то ра да под сти че пру жа о це ме диј ских услу га да их учи не при сту-
пач ним. Оно што не до ста је је сте чвр шће и кон крет ни је оба ве зи ва ње 
пру жа ла ца ме диј ских услу га у по гле ду обез бе ђи ва ња при сту пач ног про-
гра ма и са др жа ја. У дру гим европ ским зе мља ма, као што се ви де ло у 
прет ход ном де лу тек ста, то се чи ни уво ђе њем кво та при сту пач них про-
гра ма ко је је еми тер у оба ве зи да за до во љи. Кво те се утвр ђу ју би ло на 
осно ву уде ла гле да но сти, би ло на осно ву го ди шњег при хо да. Циљ је да 
се кво те по ве ћа ва ју из го ди не у го ди ну ка ко би на по слет ку про грам ски 
са др жај сви ма у пот пу но сти био до сту пан. 

У одељ ку под на зи вом „Јав ни ин те рес ко ји оства ру је јав ни ме диј ски 
сер вис”, члан 7, став 1, тач ка 5 За кон о елек трон ским ме ди ји ма од но си 
се на оба ве зу јав ног ме диј ског сер ви са да за до во љи по тре бе у ин фор ми-
са њу свих де ло ва дру штва без дис кри ми на ци је, во де ћи на ро чи то ра чу на 
о по себ но осе тљи вим гру па ма, као што су, из ме ђу оста лих, осо бе с ин ва-
ли ди те том. Члан 8, став 1, тач ка 1 истог за ко на утвр ђу је оба ве зу јав ног еми-
те ра о ува жа ва њу го вор них и је зич ких стан дар да у ци љу оства ри ва ња 
јав ног ин те ре са, узи ма ју ћи у об зир и је зич ке стан дар де глу вих и на глу вих 
осо ба.

За кон о ме диј ским јав ним сер ви си ма, у одељ ку „Упо тре ба је зи ка и 
пи сма”, члан 9, став 1 про пи су је оба ве зу ме диј ског јав ног сер ви са да у 
сво јим про гра ми ма ко ри сти, из ме ђу оста лог, зна ков ни је зик, као об лик 
ко му ни ка ци је глу вих и на глу вих осо ба. За кон о јав ном ин фор ми са њу и 
ме ди ји ма, у де лу под на зи вом „Оства ри ва ње пра ва на ин фор ми са ње осо-
ба с ин ва ли ди те том”, члан 12 ти че се оба ве зе РС, ау то ном не по кра ји не 
и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да пред у зи ма ју ме ре ко ји ма се осо ба ма 
с ин ва ли ди те том омо гу ћа ва да не сме та но при ма ју ин фор ма ци је на ме ње-
не јав но сти, у при ме ре ном об ли ку и при ме ном од го ва ра ју ће тех но ло ги је, 
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али и ме ре „ко ји ма им се омо гу ћа ва и обез бе ђу је део сред ста ва или дру-
гих усло ва за рад ме ди ја ко ји об ја вљу ју ин фор ма ци је на зна ков ном је зи ку” 
или у дру гом при сту пач ном фор ма ту.

Из ра ђе но је и Упут ство за спро во ђе ње ак тив но сти ко ји ма се обез бе-
ђу ју усло ви за не сме та но ко ри шће ње са др жа ја и про гра ма ин сти ту ци ја 
кул ту ре од стра не осо ба с ин ва ли ди те том. У скла ду са Стра те ги јом раз-
во ја елек трон ске упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји 2009–2013. го ди не, су ге ри ше 
се да се елек трон ске јав не услу ге пру жа ју на на чин ко ји обез бе ђу је jед-
ноставан, ра зу мљив и сло бо дан при ступ за све ко ри сни ке, укљу чу ју ћи 
осо бе с ин ва ли ди те том. 

Ре пу блич ки за вод за ин фор ма ти ку и ин тер нет је по чет ком де цем бра 
2010. го ди не израдио „Смер ни це за из ра ду веб пре зен та ци ја ор га на др жав-
не упра ве в.2.0ˮ ко је пре по ру чу ју ускла ђи ва ње ин тер нет стра ни ца ор га-
на др жав не упра ве с World Wi de Web Con sor ti um Web Con tent Ac ces si bi lity 
Gu i de li nes (WCAG) 2.0. Од 2010. го ди не сви ор га ни др жав не упра ве су 
ду жни да сво је ин тер нет стра ни це ускла де са „Смер ни ца ма за из ра ду веб 
пре зен та ци ја ор га на др жав не упра веˮ у ро ку од шест ме се ци по до но ше њу 
за кључ ка. 

На ци о нал ни Пор тал еУ пра ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји пред ста вља је-
дин стве ни шал тер ка елек трон ским услу га ма свих др жав них ор га на, 
ускла ђен је са (WCAG) 2.0. смер ни ца ма, а у окви ру уна пре ђе ња Пор та ла 
пред ви ђе на је и им пле мен та ци ја го вор ног софт ве ра (text-to-spe ech) за све 
са др жа је Пор та ла, као и оп ти ми за ци ја за пре гле да ње са др жа ја Пор та ла чи-
та чи ма екра на, од но сно, оп ти ми за ци ја на ви га ци је и сл. За ко ном о јав ним 
на бав ка ма из 2008. го ди не пред ви ђе на је оба ве за под но си о ца зах те ва да 
у про јект ној до ку мен та ци ји при ло жи и до ка зе о по што ва њу тех нич ких 
стан дар да при сту пач но сти за до бра и услу ге за осо бе с ин ва ли ди те том. 

ПРАК СА

Што се ти че кон кре ти за ци је ових оба ве за о при сту пач но сти про гра-
ма ОСИ, њи хо вој за сту пље но сти и на чи ну пред ста вља ња у про гра ми ма 
јав них ме диј ских сер ви са РТ Ср би је и РТ Вој во ди не, од но сно, ко мер ци-
јал них еми те ра, Ре гу ла тор но ме диј ско те ло за елек трон ске ме ди је из ра-
ди ло је из ве штај за 2013. го ди ну и оп шти за кљу чак је да је при сту пач ног 
са др жа ја, би ло да је реч о при ват ном или јав ном еми те ру, ве о ма ма ло или 
да је уоп ште не ма. Та ко ђе, по твр ђу је се ра ни ја те за да су осо бе с ин ва ли-
ди те том нај ма ње ви дљи ва ра њи ва гру па, јер њих рет ко има у те ле ви зиј-
ским еми си ја ма, осим у оним рет ким, спе ци ја ли зо ва ним, ко је се ба ве, 
оче ки ва но, њи хо вим про бле ми ма или у те мат ским при ло зи ма, тј. у окви-
ру ра зних ху ма ни тар них ак ци ја и апе ла за по моћ. Ни на чин при ка зи ва ња 
ОСИ, та ко ђе, ни је у скла ду с европ ским стан дар дом, јер се углав ном 
ра ди о сте ре о тип ном при сту пу ко ји има за циљ да иза зо ве са жа ље ње, 
евен ту ал но, ди вље ње. Еми си је и при ло зи у ко ји ма се го во ри о ОСИ че сто 
су пра ће ни ту жном му зи ком, круп ним и успо ре ним ка дро ви ма, ко ји упра-
во те же да иза зо ву са жа ље ње. Да кле, осо бе с ин ва ли ди те том се углав ном 
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при ка зу ју као осо бе ко је има ју јед но сме ран од нос с дру штве ном за јед-
ни цом, као осо бе ко ји ма је по треб на по моћ од дру штва, ко је ни су са мо-
стал не, а го то во ни ка да, као рав но прав не осо бе ко је до при но се раз во ју 
свог дру штва, али и чо ве чан ства, на на чин на ко ји су то, на при мер, чи ни ли 
Бе то вен, Хе лен Ке лер или Сти вен Хо кинг.

Јав ни сер ви си, да кле, ис пу ња ва ју сво ју за кон ску оба ве зу да про из во де 
и еми ту ју про гра ме на ме ње не и при ла го ђе не осо ба ма с ин ва ли ди те том, 
али је укуп но уче шће тих про гра ма ве о ма ма ло – ис под 2%. Про грам 
при ла го ђен ОСИ ко је је еми то вао јав ни ме диј ски сер вис об у хва тао је 
ин фор ма тив ни, де чи ји, на уч но-обра зов ни, кул тур но-умет нич ки и филм-
ски про грам. На рав но, осим ин фор ма тив ног про гра ма – ве сти у 16 ча со ва 
на пр вом про гра му РТС-а са зна ков ним је зи ком, оста ле вр сте про гра ма 
ни су би ле за сту пље не ни са зна чај ним бро јем еми си ја, ни ти су оне, ма 
ка ко ма ло број не, би ле део ре дов не ду го роч не про грам ске ше ме. РТС 2 је-
ди ни је еми тер ко ји је при ка зи вао са др жа је при ла го ђе не сле пим и сла бо ви-
дим осо ба ма. Еми то вао је, та ко ђе, филм ски про грам с ау дио-де скрип ци јом.

ТВ Пр ва је ди ни је ко мер ци јал ни еми тер ко ји је имао про грам при-
ла го ђен осо ба ма с ин ва ли ди те том. Уче шће тих са др жа ја је, у укуп но 
еми то ва ном про гра му, из но си ло 2,5%. Ова те ле ви зи ја има ла је ујед но и 
нај ве ће уче шће про гра ма при ла го ђе ног ОСИ. ТВ Пр ва еми то ва ла је три 
еми си је при ла го ђе не ОСИ – јед ну на уч но-обра зов ног жан ра и два из 
жан ра ри ја ли ти ја. Ти тло ва ну вер зи ју ових про гра ма ОСИ су мо гле да 
би ра ју пу тем те ле тек ста. Две тре ћи не про гра ма, у окви ру про гра ма при-
ла го ђе ног ОСИ, чи ни ле су ре при зе.

Ко ри шће ње ти тло ва и зна ков ног је зи ка де фи ни са но је у пре по ру ци 
РЕМ-а јав ним и ко мер ци јал ним еми те ри ма у ци љу уна пре ђе ња до ступ-
но сти про грам ског са др жа ја. Пре по ру ка се од но си на сло ва и зна ке ко ји 
се ко ри сте у ти тло ви ма, њи хов из глед, ве ли чи ну и по ло жај на екра ну; 
син хро ни зо ва ност ти тло ва и еми то ва них зву ко ва; сми са о ну фор му ти-
тло ва, број ка рак те ра у ти тло ви ма, по зи ци о ни ра ње у два или три ре да; 
син хро ни за ци ју и дру гих зву ко ва, осим из го во ре ног ди ја ло га, ко ји су 
бит ни за раз у ме ва ње рад ње еми си је; бр зи ну сме њи ва ња ти тло ва на екра-
ну; оспо со бље ност пре зен те ра зна ков ног је зи ка и по зи ци ју пре зен те ра 
на екра ну. Прак са, ме ђу тим, по ка зу је да по сто је тек спо ра дич ни по ку ша ји 
да се ау ди о ви зу ел ни са др жа ји при бли же сви ма.

ЗА КЉУ ЧАК

Бор ба за пра ва осо ба с ин ва ли ди те том одав но jе пре ва зи шла чин 
ми ло ср ђа и пре шла у сфе ру оства ри ва ња људ ских пра ва. У це ли ни узев, 
и по ред ни за на ци о нал них прав них нор ми и ме ђу на род них кон вен ци ја 
чи ја је уго вор ни ца др жа ва Ср би ја, на де лу је, ипак, знат но од су ство све-
сти о нео п ход но сти обез бе ђи ва ња при сту пач ног ау ди о ви зу ел ног са др жа-
ја, не до вољ но по сту па ње или из о ста нак спро во ђе ња до го во ре них ме ра и 
ис пу ња ва ње оба ве за ка ко јав них, та ко и при ват них еми те ра. 
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Ср би ја ни је чла ни ца Европ ске ау ди о ви зу ел не оп сер ва то ри је, за раз-
ли ку од свих дру гих зе ма ља бив ше Ју го сла ви је (Евр оп ска ау ди о ви зу ел на 
оп сер ва то ри ја бро ји члан ство од 40 зе ма ља чла ни ца, а ЕУ пред ста вља 
Европ ска ко ми си ја. За ре ша ва ње на ве де них про бле ма би ло би до бро да 
над ле жне ин сти ту ци је апли ци ра ју за члан ство у Оп сер ва то ри ји, јер би 
ре гу ла то ру и за ко но дав ци ма ис ку ство и по моћ ове ин сти ту ци је у свим 
аспек ти ма ко ји се ти чу ау ди о ви зу ел не обла сти би ло од ве ли ке ко ри сти. 
На и ме, Евр оп ска ау ди о ви зу ел на оп сер ва то ри ја осно ва на је 1992. го ди не 
и де лу је у окви ру Са ве та Евро пе. Њен за да так је сте да по ве ћа тран спа-
рент ност у ау ди о ви зу ел ној обла сти у Евро пи. То чи ни при ку пља њем, 
об ра дом и об ја вљи ва њем све жих ин фор ма ци ја у ве зи с раз ли чи тим по-
ду хва ти ма у овом по љу.

Европ ска ау ди о ви зу ел на оп сер ва то ри ја је усво ји ла праг ма тич ну де-
фи ни ци ју ау ди о ви зу ел ног сек то ра у окви ру ко јег и са ма де лу је. Ње на 
глав на по ља ин те ре со ва ња су: филм, те ле ви зи ја, ау ди о ви зу ел не ме диј ске 
услу ге на зах тев, као и јав на по ли ти ка у ве зи с фил мом и те ле ви зи јом. 
Оп се р ва то ри ја при ба вља ин фор ма ци је прав не при ро де, али и ин фор ма-
ци је из обла сти фи нан си ја и тр жи шта, ко је су у ве зи с ових пет обла сти. 
Што се ти че ге о граф ског под руч ја, Европ ска ау ди о ви зу ел на оп сер ва то-
ри ја над зи ре, бе ле жи и ана ли зи ра по ма ке у сво јим др жа ва ма чла ни ца ма. 
По ред то га, до ступ ни су и по да ци из ва не вроп ских зе ма ља ка да је то по-
треб но. Про из во ди и услу ге Оп сер ва то ри је по де ље ни су у че ти ри гру пе: 
пу бли ка ци је, он лајн ин фор ма ци је, ба зе по да та ка и ди рек то ри ју ми, те 
кон фе рен ци је и ра ди о ни це.

Про пи си у Ср би ји, ко ји се углав ном огра ни ча ва ју на под сти ца ње 
пру жа ла ца ме диј ских услу га да обез бе де про грам ски са др жај ко ји је при-
сту па чан свим дру штве ним гру па ма про из во де при лич но обес хра бру ју ће 
ста ње у ау ди о ви зу ел ној обла сти за осо бе с ин ва ли ди те том. Без де цид ни-
јег де фи ни са ња оба ве за еми те ра, без ве ћих овла шће ња ре гу ла то ра, ко ја 
би зна чи ла и мо гућ ност санк ци о ни са ња од ре ђе них по сту па ња или не по-
сту па ња јав них и при ват них ме диј ских сер ви са, на постоjећем сте пе ну 
осе ћа ња дру штве не од го вор но сти и осве шће но сти, пру жа о ци ме диј ских 
услу га се увек мо гу по зва ти на не до ста так тех нич ких или фи нан сиј ских 
мо гућ но сти у обра зло же њу због че га ни су обез бе ди ли при сту па чан са-
др жај у сво јим про гра ми ма. Без си стем ског при сту па ре ше њу про бле ма, 
у Ср би ји ни је мо гу ће на пра ви ти су штин ски по мак у овој обла сти, а пре 
све га да ау ди о ви зу ел ни про стор у ско ри је вре ме бу де у зна чај ни јој ме ри 
осло бо ђен пре пре ка ко је спре ча ва ју да про грам бу де до сту пан сви ма. Тек 
ка да се овај ком плек сни дру штве ни про блем бу де по сма трао као ин те-
грал ни део кор пу са људ ских пра ва, Ср би ја ће би ти на тра гу ње го вог 
све о бу хват ног ре ша ва ња.



874

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Омо гу ћи ти сва ко ме при ступ ме ди ји ма /Per met tre à cha cun d’accéder aux me di as/ (2015). 
Бе о град: Цен тар за де мо кра ти ју, људ ска пра ва и ре ги о нал ну са рад њу; На ци о нал на 
ор га ни за ци ја осо ба с ин ва ли ди те том Ср би је (прев. М. Ан ђел ко вић).

Cha rl ton, Ja mes (2000). Not hing abo ut us wit ho ut us, Ber kley: Uni ver sity of Ca li for nia Press. 
Pe tro vić, Lju bo mir (2004). Po gled na in va lid nost kroz isto ri ju, He re ti cus, II, 3: 49–76.
Pri estly, Mark (2003). Di sa bi lity – A li fe co ur se ap pro ach, Cam brid ge: Po lity Press.
Ur banc, Kri sti na (2006). Me di cin ski, sociјalni neo me di cin ski pri stup skr bi oso ba ma sa in va-

li di te tom, Lje to pis sociјalnog ra da, XII, 2. 
Vu ka so vić, Pre drag (2004). He la da i in va lid nost, He re ti kus II, 3: 77–99.

ЕЛЕК ТРОН СКИ ИЗ ВО РИ

Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том Европ ски суд за људ ска пра ва, (2008). 
До ступ но на: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/in dex.ph p/yu/ljud ska-pra va/kon ven ci je/ 
56-kon ven ci ja-un-o-pra vi ma-oso ba-sa-in va li di te tom/67-kon ven ci ja-un-o-pra vi ma-oso ba-
-sa-in va li di te tom.

Оп шти ко мен тар бр. 2 Ко ми те та УН за пра ва осо ба с ин ва ли ди те том (2014). Ко ми тет за 
пра ва осо ба с ин ва ли ди те том. До ступ но на: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/ima ges/
pdf /Op sti_ko men tar_2_pri stu pac nost_cl_9.pdf 

При сту пач ност про гра ма осо ба ма с ин ва ли ди те том, њи хо ва за сту пље ност и на чин пред-
ста вља ња (2014). Из ве штај, Ре пу блич ке Ра ди о ди фу зне Агенциjе (РРА). До ступ но 
на: http://www.rra.org.rs/uplo ads/use ru plo ads/iz ve sta ji-o-nad zo ru/Pro gra mi-na me nje ni-
-oso ba ma-sa-in va li di te tom.pdf. Di gi tal Agen da for Eu ro pe, Con sul ta ti ons on me dia is su es 
(2010). Eu ro pean Com mis sion, До ступ но на: http://ec.eu ro pa.eu /di gi tal-agen da/en/
con sul ta ti ons-me dia-is su es

Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма (1948). До ступ но на: http://www.po ve re nik.
rs /yu/prav ni-okvir-pi/me đu na rod ni-do ku men ti-pi /146-uni ver zal na-de kla ra ci ja-o-ljud-
skim-pra vi ma.html

Di rek ti va o au di o vi zu el nim me dij skim uslu ga ma (2010). Evrop ski par la ment i Sa vet EU. До-
ступ но на: http://www.ardcg.org/in dex2.ph p?op tion=co m_doc man&task=doc_vi ew& 
gid=323&Ite mid=26

Di sa bi li ti es World Re port (2015). World He alth Or ga ni sa tion. До ступ но на: http://www.who.
int/me di a cen tre/fac tshe ets/fs352/en/

Evrop ska kon ven ci ja o zaš ti ti ljud skih pra va i osnov nih slo bo da (2010). До ступ но на: http://www.
ec hr.co e.in t/Do cu ments/Con ven tion_BOS .pdf 

Per sons With Di sa bi li ti es (2010). Eu ro pen Com mis sion. До ступ но на: http://ec.eu ro pa.eu /
so cial/main.jsp?ca tId=1137&lan gId=en

Ro se, M. Lynn. (2007) Hi story of Di sa bi lity: An ci ent West. Encyclo pe dia of Di sa bi lity (SA GE 
Pu bli ca ti ons). До ступ но на: http://www.sa ge e re fe ren ce.co m/di sa bi lity/Ar tic le_n405.
html; 

World Re port On Di sa bi lity (2011). World He alth Or ga ni sa tion. До ступ но на: http://www.
who.int/di sa bi li ti es/world_re port/2011/re port/en /



875

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

AU DI O VI SUAL CON TENT AC CES SI BI LITY FOR PER SONS  
WITH DI SA BI LI TI ES IN THE HU MAN RIGHTS FRA ME VORK

by

ZO RAN LU TO VAC
In sti tu te of So cial Sci en ces

Bel gra de, Kra lji ce Na ta li je 45
zo ran.lu to vac @gmail.co m

SUM MARY: Ac ces si bi lity of au di o vi sual con tent for pe o ple with di sa bi li ti es is 
strongly re la ted to the right of fre e dom of opi nion and ex pres si on, right to the equ al tre-
at ment and the right to fre e dom from di scri mi na tion. UN, Co un cil of Eu ro pe and the 
Eu ro pean Union re gu la te the is sue of ac ces si bi lity, in clu ding the ac ces si bi lity of in for-
ma tion and com mu ni ca tion tec hno logy, ICT, by a num ber of do cu ments − con ven ti ons, 
char ters, di rec ti ves, etc. Ho we ver, the most im por tant in ter na ti o nal in stru ment stres sing 
this is sue in the con text of hu man rights is the UN Con ven tion on the Rights of Per sons 
with Di sa bi li ti es. Enor mo us de ve lop ments in the fi eld of ICT open up a lar ge sco pe of 
op por tu ni ti es for per sons with di sa bi li ti es to ha ve bar ri er-free ac cess to the au di o vi sual 
con tent. Among ot her things, di gi tal di stri bu tion sho uld ma ke the au di o vi sual con tent 
fully ac ces si ble to all.

The le gal fra me work of the Re pu blic of Ser bia re gu la ting this is sue in ge ne ral is in 
li ne with Eu ro pean stan dards, ho we ver, the per cen ta ge of fully ac ces si ble au di o vi sual 
con tent is far be low ac cep ta ble in Eu ro pe. Stron ger obli ga ti ons for pri va te and pu blic 
bro ad ca sters to pro vi de fully ac ces si ble me dia con tent, the in tro duc tion of qu o tas, gi ving 
new and mo re bin ding po wers to te le com and me dia re gu la tory body, etc., are so me of 
the ide as that, ap plied in Eu ro pe, had ge ne ra ted much bet ter si tu a tion in the au di o vi sual 
area for pe o ple with sen sory im pa ir ments.

Wit ho ut re de fi ned and mo re bin ding obli ga ti ons of bro ad ca sters, wit ho ut lar ger 
po wers of re gu la tory bo di es, which wo uld mean the pos si bi lity of in tro du cing san cti ons 
for cer tain ac ti ons or lack of ac tion of both pu blic and pri va te me dia ser vi ces, at this le vel 
of so cial re spon si bi lity awa re ness, me dia ser vi ce pro vi ders can al ways re fer to the lack 
of tec hni cal and fi nan cial ca pa ci ti es in the ir re spon se why they did not pro vi de ac ces si ble 
con tent in the ir pro grams. Hen ce, only with gre at op ti mism it can be ex pec ted that au di-
o vi sual area in Ser bia in the ne ar fu tu re will be bar ri er-free in a mo re sig ni fi cant ex tent 
in or der to fi nally ac hi e ve the goal of au di o vi sual world ac ces si ble to all.

KEYWORDS: per sons with di sa bi li ti es, ac ces si bi lity, au di o vi sual con tent, hu man 
rights, equ al tre at ment


