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          На основу члана 114. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 88/08, 
143/2016 и 18/2019), члана 7. и 24. Одлуке о локалном омбудсману града Ниша („Службени 
лист града Ниша“ број 47/21), Локална омбудсманка града Ниша, постајући  по сопственој 
иницијативи и усменом обраћању одређеног броја особа са инвалидитетом, а у циљу  
унапређењa заштите људских права, даје Народном позоришту Ниш, следећу  
 
 

П Р Е П О Р У К У 
         
            Народно позориште Ниш, предузеће све неопходне радње и активности у складу са 
прописима, ради отклањања архитектонских баријера и омогућавања несметаног прилаза 
објекту у смислу постављања одговарајућих  рампи за кориснике инвалидских колица и 
друге посетиоце којима је степениште препрека, како би се омогућило несметано кретање 
и приступ главном улазу и билетарници зграде Народног позоришта у Нишу, а у циљу 
спречавања дискриминације и промовисања истих могућности за све. 
        
          Народно позориште Ниш ће о мерама које су предузете ради спровођења ове 
препоруке доставити извештај Локалној омбудсманки града Ниша у року од 30 дана од дана 
пријема исте. 
          Ова препорука ће након уручења Народном позоришту Ниш, бити објављена на 
интернет страници Локалног омбудсмана.  
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Локалној омбудсманки града Ниша се обратио одређен број особа са инвалидитетом, 
који сматрају да им је право на  равноправно учешће у културном животу заједнице 
ускраћено, с обзиром на то да им је отежан/онемогућен приступ објектима установа културе 
а самим тим и културним садржајима у граду. 

Особе са инвалидитетом као посебно осетљива група суочавају се са многобројним 
проблемима у свакодневном животу, које се огледају у физичким и социјалним препрекама, 
иако је њихово основно право да живе унутар заједнице и да у потпуности учествују у свим 
сферама живота.  

 Приступачност је основни предуслов за једнако учешће и укљученост особа са 
инвалидитетом у друштво, јер без ње нема равноправности, односно поштовања основних 
људских права. 

 Установе културе чији је оснивач Град Ниш,  обављају послове у општем интересу, 
којима се, између осталог, обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање 
потреба грађана, те је њихова обавеза да континуирано предузимају активности посвећене 
промовисању права осетљивих друштвених група, али и да омогуће особама са 



 
инвалидитетом и припадницима других осетљивих друштвених група доступност културних 
садржаја у што већем обиму, у складу са могућностима. 

 
 

            У члану 13.Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл.гласник 
РС“, бр.33/2006 и 13/2016) између осталог прописано је да је забрањена дискриминација на 
основу инвалидности у погледу доступности услуга  и приступа објектима у јавној употреби  
и јавним површинама. 
 

Чланом 37. истог закона  прописано је да су јединице локалне самоуправе дужне да 
предузму мере ради обезбеђивања равноправног учешћа особа са инвалидитетом у 
културном, спортском и верском животу заједнице. 

 
Такође чланом  6. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр.72/2009,13/2016,30/2016, 

6/2020, 47/2021 и 78/2021), прописано је да општи интерес у култури, између осталог 
обухвата обезбеђивање услова за доступност културних садржаја уопште, као и доступност 
свих културних садржаја особама са инвалидитетом. 
          

Имајући у виду све наведено, Локална омбудсманка сматра да постоји потреба за 
упућивањем препоруке Народном позоришту Ниш, а у циљу унапређења рада Народног 
позоришта Ниш и унапређења заштите људских права и укључености особа са 
инвалидитетом у све сфере друштвеног живота на равноправној основи. 

 
Сходно члану 24. став 2. Одлуке о Локалном омбудсману града Ниша („Службени 

гласник РС“, број 47/2021), потребно је, да Народно позориште Ниш, најкасније у року од 30 
дана од дана добијања препоруке достави овом органу извештај о предузетим радњама 
ради отклањања недостатка, односно да достави обавештење о  разлозима због којих није 
поступљено по препоруци.  
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