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Сажетак
Пред мет ра да је ана ли за ускла ђе но сти за ко но дав ног окви ра 

са Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, као и ис пи-
ти ва ње ста во ва пред став ни ка ци вил ног сек то ра о то ме шта је по-
треб но да ље пред у зе ти ка ко би се по спе ши ло за по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том. Кроз рад се на сто ји да се на осно ву ана ли зе за-
ко но дав ства да ју пре по ру ке за да ље ускла ђи ва ње са Кон вен ци јом, 
као и да се из дво је и кроз ше му при о ри те та при ка жу кључ не ак-
тив но сти кроз ко је би се уна пре дио ква ли тет за по шља ва ња осо ба 
са ин ва ли ди те том. Је дан од ме то до ло шких при сту па ко ри шће них 
у ра ду је ана ли за са др жа ја ре ле вант них до ку ме на та, кроз ко ју је 
утвр ђе но да је за ко но дав ни оквир углав ном уса гла шен са Кон вен-
ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, али да по сто је обла сти 
ко је је нео п ход но про ме ни ти. Кроз ан кет но ис тра жи ва ње и ра ди о-
ни це у ко ји ма су уче ство ва ли пред став ни ци ци вил ног сек то ра из-
дво је не су ак тив но сти ко је су ран ги ра не у од но су на њи хов зна чај 
за уна пре ђе ње ква ли те та за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. 
Мо же се за кљу чи ти да нај ве ћи ефе кат на за по шља ва ње има ју ме ре 
усме ре не на ши ри дру штве ни кон текст, по сло дав це, обра зо ва ње, 
ло кал ну са мо у пра ву и са ме осо бе са ин ва ли ди те том. У дру гу гру-
пу ме ра ко је су по оце ни ис пи та ни ка ма ње ва жне од пр ве, спа да ју 
ме ре усме ре не на про ме ну за кон ског окви ра, На ци о нал ну слу жбу 
за за по шља ва ње, од но сно про це ну рад не спо соб но сти и оне усме-
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ре не на ја ча ње по ро ди це осо ба са ин ва ли ди те том. За за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том су пре ма ми шље њу ис пи та ни ка нај ма ње 
ва жне ме ре усме ре не на са ме ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те-
том, ме ди је и здрав ство. 
Кључ не ре чи: осо бе са ин ва ли ди те том, за по шља ва ње, за ко но дав ни оквир, 

ак тив но сти за уна пре ђе ње ква ли те та за по шља ва ња.

1. ПО ЛО ЖАЈ ОСО БА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА

Ка да го во ри мо о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, нај зна-
чај ни ји прав ни до ку мент је Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва-
ли ди те том (у да љем тек сту Кон вен ци ја), ко ју је Ср би ја пот пи са ла 
де цем бра 2007. го ди не, а ра ти фи ко ва ла 2009. го ди не.1) Кон вен ци ја 
је пр ви ме ђу на род ни, прав но оба ве зу ју ћи ин стру мент ко ји шти ти 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том. Она бли же од ре ђу је и кон кре ти зу је 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, при че му су раз ли чи ти аспек ти ко ји 
се од но се на за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том опе ра ци о на-
ли зо ва ни у окви ру Чла на 27. У окви ру овог чла на, про пи са но је да 
пра во на рад тре ба да бу де до ступ но свим осо ба ма са ин ва ли ди те-
том, рав но прав но са дру ги ма, укљу чу ју ћи и осо бе ко је су ин ва ли-
ди тет сте кле као по сле ди цу по вре де на ра ду, те се за бра њу је сва-
ка вр ста њи хо ве дис кри ми на ци је. Ка ко би то и омо гу ћи ле, др жа ве 
пот пи сни це оба ве зу ју се да раз ви ју раз ли чи те про гра ме обу ке, 
услу ге ка ри јер ног са ве то ва ња и на ла же ња по сла, као и да пру жа ју 
по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том то ком про це са ра да.  Кон вен-
ци ја про пи су је и по сто ја ње раз ли чи тих ме ха ни за ма за под сти ца-
ње са мо за по шља ва ња и пред у зет ни штва,  за по шља ва ња осо ба са 
ин ва ли ди те том у јав ном и при ват ном сек то ру, сти ца ње ис ку ства 
на отво ре ном тр жи шту ра да. Осим то га осо ба ма са ин ва ли ди те том 
га ран ту је се и јед на ка на док на да за рад јед на ке вред но сти, без бед-
ни и здра ви усло ви ра да, ра зум ни сме штај то ком ра да и за шти та од 
уз не ми ра ва ња на рад ном ме сту.

Ра ти фи ка ци ју Кон вен ци је пра ти и до но ше ње нај ва жни јег за-
ко на ко ји ре гу ли ше за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, За кон 
о за по шља ва њу и про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји осо ба са ин ва-
ли ди те том. Као на чин под сти ца ња за по шља ва ња овај за кон уво ди 
два но ва ме ха ни зма - квот ни си стем и ме ре ак тив не по ли ти ке за-
по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. У окви ру квот ног си сте ма за 
све по сло дав це ко ји има ју 20 или ви ше за по сле них уво ди се оба ве-

1) Сл. гла сник РС - Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 42/2009.
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за за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том, и то јед не осо бе уко ли ко 
за по сле ни има из ме ђу 20 и 50 за по сле них осо ба без ин ва ли ди те та, 
а за тим по још јед не осо бе са ин ва ли ди те том на сва ких 50 за по сле-
них. Ипак, иако су ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том и са ме 
осо бе са ин ва ли ди те том ве ли ке на де по ла га ле у квот ни си стем, на 
ње га се пре мо же гле да ти као на на чин ства ра ња усло ва за по чет но 
за по шља ва ње, раз би ја ње ба ри је ра о осо ба ма са ин ва ли ди те том као 
ло шим рад ни ци ма, а не и као на ме ха ни зам све о бу хват ног за по-
шља ва ња. Ово је ја сно уко ли ко се узме у об зир да у Ср би ји жи ви 
7.186.862 ста нов ни ка,2) а про це њу је се да је 700.000 до 800.0003) 
осо ба са ин ва ли ди те том (10%). Исто та ко, про це на је да се на рад-
но спо соб ном уз ра сту на ла зи ви ше од 300.000 осо ба са ин ва ли ди-
те том. Уко ли ко се узме у об зир да је уку пан број прав них ли ца на 
ко ја се од но си ова оба ве за за по шља ва ња на кра ју 2012. го ди не из-
но си ла је 5.142, од че га је 1.968 бу џет ских ко ри сни ка и 3.174 оста-
лих об ве зни ка,4) на осно ву квот ног си сте ма мо гло да се за по сли 
нај ви ше 10% осо ба са ин ва ли ди те том у рад но спо соб ном уз ра сту. 

Са дру ге стра не ме ре ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња пред-
ста вља ју ме ха ни зме по др шке и под сти ца ја по сло дав ци ма да у рад-
ни од нос при ме осо бу са ин ва ли ди те том. Основ ни циљ је по ди за ње 
мо ти ва ци је, за по шља ва ње и са мо за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди-
те том. Ове ме ре об у хва та ју раз ли чи те по год но сти за по сло дав це 
уко ли ко за по сле осо бу са ин ва ли ди те том, као што су ре фун да ци ја 
тро шко ва за при ла го ђа ва ње рад ног ме ста и суб вен ци је за ра де за 
осо бе са ин ва ли ди те том у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. На тај 
на чин за ко но да вац же ли да осо бе са ин ва ли ди те том учи ни атрак-
тив ни јим за за по шља ва ње и та ко под стак не за по шља ва ње без об-
зи ра на квот ни си стем. 

Иако је до но ше ње овог за ко на има ло од ре ђе не ефек те, у це-
ли ни ни су по стиг ну ти оче ки ва ни ре зул та ти, по себ но ако се по сма-
тра за по сли вост осо ба са ин ва ли ди те том у од но су на оп шту по пу-
ла ци ју. 

На осно ву Из ве шта ја о из вр ше њу оба ве зе за по шља ва ња осо-
ба са ин ва ли ди те том, број но во за по сле них осо ба је од ма ја 2009. 
го ди не до де цем бра 2011. го ди не из но сио 5.290, што је зна чај но 
ви ше у од но су на прет ход не го ди не, ка да је у про се ку за по шља ва-

2) Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, По пис ста нов ни штва, до ма ћин-
ста ва и ста но ва 2011. у Ре пу бли ци Ср би ји, Бе о град, 2012.

3) Сл. гла сник РС, бр. 55/2005. и 71/2005.

4) Из ве штај о из вр ше њу оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том на осно ву под не-
тих обра за ца ИОСИ за пе ри од де цем бар 2012.
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но око 200-250 осо ба го ди шње.5) Број за по сле них осо ба са ин ва ли-
ди те том у 2010. го ди ни укуп но је из но сио 10.326,6) док је на кра ју 
2012. го ди не би ло за по сле но 11.467 осо ба са ин ва ли ди те том,7) што 
пред ста вља по ве ћа ње од 11,0%. Ово ука зу је да по сто ји стал ни по-
раст за по сле но сти осо ба са ин ва ли ди те том. Уко ли ко упо ре ди мо 
уку пан број за по сле них осо ба у 2012. и оба ве зан број за по сле них 
осо ба са ин ва ли ди те том пре ма за ко ну, оба ве за ди рект ног за по шља-
ва ња ОСИ је у 2012. го ди ни ис пу ње на у 66.8% слу ча је ва. У 30.7% 
слу ча је ва ова оба ве за ис пу ње на је фи нан си ра њем за ра да осо ба са 
ин ва ли ди те том у пред у зе ћу за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју или 
со ци јал ном пред у зе ћу, док је 2.2% оба ве зе за по шља ва ња ис пу ње-
но пу тем уго во ра о по слов но-тех нич кој са рад њи, ку по ви ни про из-
во да или вр ше њу услу га са пред у зе ћем за про фе си о нал ну ре ха би-
ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том.  

Ипак, уко ли ко има мо у ви ду да је то ком 2012. го ди не у Ср би-
ји у про се ку би ло за по сле но 1 727 048 осо ба,8) мо же мо за кљу чи ти 
да осо бе са ин ва ли ди те том чи не 0.6% за по сле них осо ба у Ср би ји, 
у од но су на удео од 10% у по пу ла ци ји. Ово ука зу је на ја ко ни ску 
сто пу за по сле но сти осо ба са ин ва ли ди те том, по го то во у по ре ђу је 
са раз ви је ним зе мља ма ЕУ у ко јој сто па за по сле но сти осо ба са ин-
ва ли ди те том ни је ма ња за ви ше од 50% у од но су на сто пу за по сле-
но сти ка да се по сма тра ју сви гра ђа ни. 

Осим што је за по сле но ве о ма ма ло осо ба са ин ва ли ди те том, 
ре ла тив но ма ли број осо ба са ин ва ли ди те том на ла зио се на тр жи-
шту ра да. То ком 2012. го ди не би ло је 20.666 не за по сле них осо ба 
са ин ва ли ди те том на еви ден ци ји НСЗ,9) при че му је 67,0% му шког 
а 33,0% жен ског по ла. Пре ма ста ро сној струк ту ри 42.2% не за по-
сле них осо ба са ин ва ли ди те том је ста ри је од 50 го ди на, 40.8% је 
уз ра ста од 30 до 50 го ди на и 14.9% има ма ње од 30 го ди на.10) Ово 

5) По да так пре у зет са сај та: http://www.pa ra graf.rs/stra ne/ak tu el ne-ve sti/031210-vest11.html

6) Ини ци јал ни из ве штај о спр о во ђе њу Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том у 
Ср би ји, Бе о град, 2012, стр. 69, до ступ но на: http://www.ljud ska pra va.gov.rs/si tes/de fa ult/
fi les/u3/kon ven ci je/in va li di te tom/ini ci jal ni_iz ve staj_na_srp skom_je zi ku_lat.pdf, (пруст пље-
но у ма р ту 2013.)

7)  Из ве штај о из вр ше њу оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том на осно ву под не-
тих обра за ца ИОСИ, за пе ри од де цем бар 2012.

8) Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но на: http://we brzs.stat.
gov.rs/Web Si te/Pu blic/Re por tRe sul tVi ew.aspx?rp tKey=in dId%3d240201IND01%26
35%3d6%262%3d%23last%233%2633%3d0%2c1%2c2%2623%3d0%2c2%26sA re-
aId%3d240201%26dType%3dNa me%26lType%3dSer bi anCyril lic (при сту пље но у ма р ту 
2013.)

9) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, ма рт 2013.

10) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, ма рт 2013.



Марко Д. Милановић, Момчило Станојевић Правни оквир и ...

33

ука зу је да је тек 32.133 осо ба са ин ва ли ди те том на еви ден ци ји НСЗ 
или ра ди на отво ре ном тр жи шту ра да, што чи ни тек око 10% осо ба 
са ин ва ли ди те том на рад но спо соб ном уз ра сту и по ста вља се пи-
та ње шта је са пре о ста лих 90%? Ово ука зу је на из ра же ну не ак тив-
ност осо ба са ин ва ли ди те том на тр жи шту ра да и по ред из ме на за-
кон ског окви ра. Због све га то га на ме ће се пи та ње да ли је за кон ски 
оквир до бар, да ли је уса гла шен са Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том, а уко ли ко је сте, шта је по треб но пред у зе ти ка ко 
би се успе шни је при ме нио. 

Овим ра дом же ли мо да од го во ри мо упра во на ова два пи та-
ња. У пр вом де лу ра да би ће ана ли зи ра на ускла ђе ност на ци о нал ног 
за ко но дав ства са Кон вен ци јом о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, 
на осно ву че га ће би ти да те пре по ру ке за да ље ускла ђи ва ње уко ли-
ко је по треб но. У дру гом де лу ра да, а на осно ву да те ана ли зе, би ће 
пред ста вље но ис тра жи ва ње са пред став ни ци ма ци вил ног сек то ра 
о то ме шта је да ље по треб но пред у зе ти ка ко би се по спе ши ло за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. 

2. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У пр вом де лу ра да ура ђе на је упо ред на ана ли за за ко но-
дав ства у Ср би ји са Чла ном 27. Кон вен ци је ује ди ње них на ци ја о 
пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. Об у хва ће ни су сле де ћи за ко ни 
и под за кон ска ак та: Устав Ре пу бли ке Ср би је,11) За кон о ра ду12) (у 
да љем тек сту ЗР), За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за-
по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том (у да љем тек сту ЗПР ЗО СИ), 
За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том,13) 
За кон о за бра ни дис кри ми на ци је,14) Пра вил ник о бли жим усло ви-
ма, кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма за спр о во ђе ње ме ра и ак тив но-
сти про фе си о нал не ре ха би ли та ци је,15) Пра вил ник о бли жем на чи-
ну, тро шко ви ма и кри те ри ју ми ма за про це ну рад не спо соб но сти и 
мо гућ но сти за по сле ња или одр жа ва ња за по сле ња осо ба са ин ва-
ли ди те том,16) Пра вил ник о бли жем на чи ну, тро шко ви ма и кри те-
ри ју ми ма за про це ну рад не спо соб но сти и мо гућ но сти за по сле ња 

11)  Сл. гла сник РС, бр. 98/2006.

12)  Сл. гла сник РС, бр. 24/2005, 61/2005. и 54/2009.

13)  Сл. гла сник РС, бр. 33/2006.

14)  Сл. гла сник РС, бр. 22/2009.

15)  Сл. гла сник РС, бр. 112/2009.

16)  Сл. гла сник РС, бр. 112/2009.
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или одр жа ва ња за по сле ња осо ба са ин ва ли ди те том,17) Пра вил ник 
о на чи ну пра ће ња из вр ша ва ња оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин-
ва ли ди те том и на чи ну до ка зи ва ња из вр ша ва ња те оба ве зе,18) Пра-
вил ник о на чи ну и по ступ ку об ра чу на ва ња и пла ћа ња до при но са за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње за ли ца са ин ва ли ди те том,19) Стра-
те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци 
Ср би ји20). 

Ис пи ти ва ње ста во ва пред став ни ка ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва ре а ли зо ва но је ан кет ним ис тра жи ва њем у ко јем је уче-
ство ва ло 51 ис пи та ни ка. 

3. АНА ЛИ ЗА ЗА КО НО ДАВ НОГ ОКВИРА 
У ОД НО СУ НА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

При каз ана ли зе за ко но дав ства ор га ни зо ван је у од но су на 
след ста во ва у окви ру Чла на 27. Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са 
ин ва ли ди те том. У том сми слу би ће пр во при ка за на ана ли за до-
ступ но сти пра ва на рад, за тим за шти те од дис кри ми на ци је, пра ва 
на јед на ку за ра ду, здра ве и без бед не усло ве ра да, по др шку за за-
по шља ва ње и по др шку то ком ра да, под сти ца ја за за по шља ва ње и 
са мо за по шља ва ње. 

Иако је ве ћи ни осо ба са ин ва ли ди те том до ступ но пра во на 
рад, осо ба ма са ин ва ли ди те том ко ји ма је од у зе та по слов на спо соб-
ност и ко ји ма је на осно ву про це не рад не спо соб но сти од ре ђе но 
да не мо гу да се за по сле или одр же за по сле ње ни под оп штим ни 
под по себ ним усло ви ма, за пра во се не при зна је пра во на рад. У 
том сми слу за ко но дав ство ни је у пот пу но сти ускла ђе но у од но су 
на овај став, и по треб но је уки ну ти од у зи ма ње рад не и по слов не 
спо соб но сти.  Што се ти че пра ва на рад осо ба ко је су ин ва ли ди-
тет сте кле као по вре ду на ра ду, ЗПР ЗО СИ у де фи ни ци ји осо ба са 
ин ва ли ди те том (Члан 3 и Члан 4) и ЗСДО СИ (Члан 3) об у хва та и 
осо бе ко је су ин ва лид ност сте кле као по вре ду на ра ду, док ЗР га-
ран ту је осо ба ма са ин ва ли ди те том ко је су ин ва ли ди тет сте кле као 
по вре ду на ра ду исти ни во за шти те као и оста лим осо ба ма са ин ва-
ли ди те том. У овом по гле ду мо же се за кљу чи ти да је за ко но дав ство 
ускла ђе но.

17)  Сл. гла сник РС, бр. 36/2010.

18)  Сл. гла сник РС, бр. 33/2010.

19)  Сл. гла сник РС, бр. 72/2006.

20)  Сл. гла сник РС, бр. 1/2007.
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Уко ли ко се по сма тра за ко но дав ство у од но су на за бра ну дис-
кри ми на ци је, Чла ном 21. и 60. Уста ва,  Чла ном 18 и Чла ном 20 
ЗР, за бра ње на је по сред на и не по сред на дис кри ми на ци ја осо ба са 
ин ва ли ди те том у од но су на усло ве за за по шља ва ње и из бор кан ди-
да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла, усло ве ра да и пра ва из рад ног 
од но са, обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње, на пре до ва ње 
на по слу и от каз уго во ра у ра ду. Дис кри ми на ци ја, ка ко је де фи ни-
са на у до ма ћем за ко но дав ству, об у хва та и не при ма ње у рад ни од-
нос осо бе са ин ва ли ди те том или пра ти о ца, по ста вља ње по себ них 
здрав стве них усло ва за при јем у рад ни од нос осим ако су утвр ђе ни 
у скла ду са за ко ном, прет ход на про ве ра пси хо фи зич ких окол но сти 
ко је ни су у не по сред ној ве зи са по сло ви ма за ко је се за сни ва рад-
ни од нос, од би ја ње да се вр ши тех нич ка адап та ци ја рад ног ме ста 
уко ли ко тро шко ви не па да ју на те рет по сло дав ца или ни су не сра-
змер ни до би ти, од ре ђи ва ње ма ње за ра де, по ста вља ње по себ них 
усло ва ра да и по себ них усло ва за ко ри шће ње дру гих пра ва из рад-
ног од но са за по сле ном са ин ва ли ди те том. ЗСДО СИ, Члан 26, као 
по себ но те жак об лик дис кри ми на ци је због ин ва лид но сти од ре ђу је 
уз не ми ра ва ње, вре ђа ње и ома ло ва жа ва ње за по сле ног са ин ва ли ди-
те том од стра не по сло дав ца, од но сно не по сред но над ре ђе ног ли ца 
у рад ном про це су, због ње го ве ин ва лид но сти. У том сми слу мо же 
се ре ћи да за кон ски оквир по кри ва све до ме не дис кри ми на ци је де-
фи ни сан Кон вен ци јом. Ипак, за кон ски оквир не опе ра ци о на ли зу је 
да ље стан дар де ко је по сло дав ци тре ба да се ис пу не, ка ко би се за-
шти ти ли по ступ ци ко ји су осе тљи ви и у ко ји ма ла ко мо же до ћи до 
дис кри ми на ци је. 

Пра во на јед на ку за ра ду про пи са но је у окви ру ЗР (Члан 
104), док ЗСДО СИ под дис кри ми на ци јом сма тра и од ре ђи ва ње 
ма ње за ра де због ин ва лид но сти за по сле ног, не за ви сно од рад ног 
учин ка (Члан 24). На осно ву ово га се мо же за кљу чи ти да је и овај 
део за ко но дав ства ускла ђен са Кон вен ци јом. 

Пра во на  без бед ност, за шти ту жи во та и здра вља на ра ду 
про пи са но је Чла ном 60 Уста ва, Чла ном 12, 16 и 80. ЗР, при че му на 
осно ву овог за ко на за по сле не осо бе са ин ва ли ди те том има ју пра во 
на по себ ну за шти ту на ра ду, при че му Чла ном 41. ЗПР ЗО СИ пред-
у зе ћу за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба ма 
са ин ва ли ди те том мо гу се обез бе ди ти и сред ства за по бољ ша ње 
усло ва ра да, па се мо же за кљу чи ти да за кон про пи су је и уса га ша ва 
сво је од ред бе са мо гућ но сти ма ко је има ју кон крет не осо бе при ли-
ком из вр ша ва ња рад них за да та ка.

Је дан од ва жних обла сти ко је за кон тре ба да ре гу ли ше је 
ефи ка сан при ступ оп штим тех нич ким про гра ми ма и про гра ми ма 
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за струч но усме ра ва ње, као и при ступ услу га ма на ла же ња по сла 
и струч не и кон ти ну и ра не обу ке. Члан 13. ЗПР ЗО СИ као јед ну од 
ме ра и ак тив но сти про фе си о нал не ре ха би ли та ци је на во ди рад но 
оспо со бља ва ње, до ква ли фи ка ци ју, пре ква ли фи ка ци ју и про гра ме 
за сти ца ње, одр жа ва ње и уна пре ђи ва ње рад них и рад но-со ци јал-
них ве шти на и спо соб но сти,  по је ди нач не и груп не, оп ште и при-
ла го ђе не про гра ме за уна пре ђе ње рад но-со ци јал не ин те гра ци је, 
ка ри јер но во ђе ње, про фе си о нал но ин фор ми са ње, са ве то ва ње и 
ин ди ви ду ал ни план за по шља ва ња,  ин ди ви ду ал ни са ве то дав ни рад 
и ак тив но сти усме ре не на раз вој, мо ти ва ци ју и струч ну по др шку. 
У том сми слу за ко но дав ство про пи су је раз ли чи те об ли ке струч ног 
уса вр ша ва ња и по др шке у ка ри јер ном на пре до ва њу осо ба са ин ва-
ли ди те том. Др жа ва на раз ли чи те на чи не по др жа ва ха би ли та ци о не 
и ре ха би ли та ци о не услу ге и про гра ме, ка ко кроз осни ва ње Бу џет-
ског фон да за ре ха би ли та ци ју и под сти ца ње за по шља ва ња осо ба 
са ин ва ли ди те том на осно ву ЗПР ЗО СИ (Члан 28), та ко и кроз ди-
рект ну по др шку и за шти ту рад них пра ва осо ба са ин ва ли ди те том 
ко ји по ха ђа ју ре ха би ли та ци о не про гра ме као и кроз фи нан си ра ње 
де ла тро шко ва по треб них за по ха ђа ње ових про гра ма.  НСЗ сно си 
тро шко ве про фе си о нал не ре ха би ли та ци је осо ба са ин ва ли ди те том, 
осим за осо бе чи ја је рад на спо соб ност сма ње на због по вре де на 
ра ду или про фе си о нал не бо ле сти на ста лих на кон сту па ња на сна-
гу ЗПР ЗО СИ, за чи ју про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, на осно ву 
Чла на 19 на ве де ног за ко на, тро шко ве сно си по сло да вац. ЗПР О-
СИ Члан 20. про пи су је да за по сле на осо ба са ин ва ли ди те том има 
пра во на пла ће но од су ство са ра да, са на кна дом у ви си ни 100% 
про сеч не за ра де оства ре не у прет ход на три ме се ца пре укљу чи ва-
ња у ме ре и ак тив но сти про фе си о нал не ре ха би ли та ци ју, при че му 
на кна да не мо же би ти ма ња од ми ни мал не за ра де.  Не за по сле на 
осо ба са ин ва ли ди те том ко ја је укљу че на у рад но оспо со бља ва-
ње, до ква ли фи ка ци ју, пре ква ли фи ка ци ју и про гра ме за сти ца ње, 
одр жа ва ње и уна пре ђи ва ње рад них и рад но-со ци јал них ве шти на и 
спо соб но сти,  по је ди нач не и груп не, оп ште и при ла го ђе не про гра-
ме за уна пре ђе ње рад но-со ци јал не ин те гра ци је, пред ло ге и обу ку 
за при ме ну аде кват них тех нич ких и тех но ло шких ре ше ња у ци љу 
по ди за ња ефи ка сно сти осо бе са ин ва ли ди те том у уче њу и ра ду, као 
и слу жбе по др шке има пра во на нов ча ну по моћ у вре ме тра ја ња 
про гра ма и то за тро шко ве пре во за за се бе и пра ти о ца, и на кна ду у 
ви си ну од 20% ми ни мал не за ра де ако се про фе си о нал на ре ха би ли-
та ци ја из во ди у тра ја њу од нај ма ње 100 ча со ва и осо ба са ин ва ли-
ди те том ни је ко ри сник нов ча не на кна де на осно ву не за по сле но сти 
(Члан 21).  
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Ср би ја је у окви ру ЗПР ЗО СИ про пи са ла ме ре под сти ца ња 
за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том у при ват ном и јав ном сек то-
ру пу тем од го ва ра ју ћих по ли ти ка и ме ра. Је дан на чин под сти ца ња 
је већ спо ме нут квот ни си стем и ме ре ак тив не по ли ти ке за по шља-
ва ња. Уко ли ко по сло да вац не  за по сли осо бу са ин ва ли ди те том, 
по сто је и ал тер на тив ни на чи ни ис пу ње ња оба ве зе за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. На осно ву ППИ О ЗДИ О О СИ, по сло да вац 
оба ве зу за по шља ва осо ба са ин ва ли ди те том, осим ди рект ним за по-
шља ва њем мо же да оства ри и на је дан од сле де ћих на чи на:

• упла том сред ста ва на уплат ни ра чун бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је на име уче шћа у фи нан си ра њу за ра да осо ба са ин-
ва ли ди те том за по сле них у пред у зе ћу за про фе си о нал ну 
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
или со ци јал ном пред у зе ћу или ор га ни за ци ји (Члан 6 -7)

• из вр ше њем фи нан сиј ске оба ве зе из уго во ра о по слов-
но тех нич кој са рад њи, ку по ви ни про из во да или вр ше њу 
услу га са пред у зе ћем за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју 
и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у вред но сти од 
20 про сеч них за ра да у при вре ди Ре пу бли ке Ср би је пре-
ма по след њем об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на 
над ле жног за по сло ве ста ти сти ке у мо мен ту за кљу че ња 
уго во ра. Из вр ше њем ове фи нан сиј ске оба ве зе по сло да вац 
из вр ша ва оба ве зу за по шља ва ња за јед ну осо бу са ин ва ли-
ди те том за на ред них 12 ме се ци од да на из вр ше ња оба ве-
зе, од но сно на го ди шњем ни воу (Члан 7)

Ре пу бли ка Ср би ја и јав на пред у зе ћа, као и сва ки  као по сло-
да вац, ду жна је да ис пу ни оба ве зу за по шља ва ња осо ба са ин ва ли-
ди те том. Ипак, на осно ву  ППИ О ЗДИ О О СИ, Члан 8, Ре пу бли ка 
Ср би ја за ди рект не и ин ди рект не бу џет ске ко ри сни ке ко ји ма се 
пла те обез бе ђу ју из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, оба ве зу за по шља-
ва ња осо ба са ин ва ли ди те том из вр ша ва опре де љи ва њем сред ста ва 
у бу џе ту за те ку ћу го ди ну за на ме не  ре фун да ци је за ра да осо ба са 
ин ва ли ди те том за по сле них у пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну ре ха-
би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, за по бољ ша-
ње усло ва ра да, уна пре ђе ње про из вод них про гра ма и дру ге свр хе, 
у скла ду са За ко ном. Уко ли ко је оба ве за Ре пу бли ке Ср би је у те ку-
ћој го ди ни ве ћа од из но са опре де ље них сред ста ва у бу џе ту за ту 
го ди ну, у бу џе ту за на ред ну го ди ну пла ни ра ју се сред ства уве ћа на 
нај ма ње за из нос те раз ли ке, од но сно за из нос сред ста ва по треб-
них за упла ту пе на ла утвр ђе них у скла ду са За ко ном. На осно ву 
прет ход но на ве де них од ред би да се за кљу чи ти да је под сти ца ње од 
стра не др жа ве оно ли ко ко ли ко пру жа пла ни ра ни бу џет ски оквир, а 
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не ко ли ке би мо гле би ти по тре бе за кон крет ну го ди ну. Ипак, За кон 
пред ви ђа да сред ства мо ра ју би ти од ре ђе на у на ред ној у скла ду са 
по тре ба ма из прет ход не го ди не, те на тај на чин ис пра вља мо гу ћи 
про пуст ко ји се по тен ци јал но мо же де си ти услед не до стат ка сред-
ста ва у те ку ћој го ди ни, као и то да у на ред ној го ди ни мо ра ју би ти 
ура чу на ти и ис пла ће ни пе на ли услед не до вољ но сти сред ста ва.

За кон не про пи су је спе ци фич не об ли ке по др шке или олак-
ши це за са мо за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том ни ти по др шку 
за сти ца ње рад ног ис ку ства на тр жи шту ра да, али се кроз кон кур-
се НСЗ обез бе ђу ју не што ви ша сред ства за за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том у од но су на оста ле осо бе ко је кон ку ри шу за до де лу 
суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње. 

Ср би ја је за ко ном пред ви де ла и ко ра ке у ци љу обез бе ђе ња 
ра зум ног сме шта ја осо ба ма са ин ва ли ди те том на рад ном ме сту. 
Као део За ко на о ра ду ко ји про пи су је ово пра во мо же да се схва ти 
од ред ба Чла на 16, ко јим се про пи су је да је по сло да вац ду жан да 
за по сле ном обез бе ди оба вља ње по сло ва утвр ђе них уго во ром о ра-
ду. Адап та ци ју рад ног ме ста по др жа ва и ЗСДО СИ, Члан 22, ко јим 
се де фи ни ше као дис кри ми на ци ја од би ја ње да се из вр ши тех нич ка 
адап та ци ја рад ног ме ста ко ја омо гу ћу је ефи ка сан рад осо бе са ин-
ва ли ди те том, ако тро шко ви адап та ци је не па да ју на те рет по сло-
дав ца или ни су не сра змер ни у од но су на до бит ко ју по сло да вац 
оства ру је за по шља ва њем осо бе са ин ва ли ди те том. Обез бе ђи ва ње 
тех нич ке, струч не и фи нан сиј ске по др шке за при ла го ђа ва ње по-
сло ва, рад ног ме ста или по сло ва и рад ног ме ста,  укљу чу ју ћи и 
тех нич ка и тех но ло шка по ма га ла у ци љу по ве ћа ња мо гућ но сти за-
по шља ва ња или одр жа ња за по сле ња осо ба са ин ва ли ди те том де-
фи ни са но је Чла ном 11. ЗПР ЗО СИ, као под сти цај за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. На осно ву овог за ко на, а кроз ме ре ак тив-
не по ли ти ке, по сло да вац ко ји за по сли осо бу са ин ва ли ди те том ко ја 
са се за по шља ва под по себ ним усло ви ма мо же да оства ри пра во на 
ре фун да ци ју при ме ре них тро шко ва при ла го ђа ва ња рад ног ме ста 
за за по шља ва ње осо бе са ин ва ли ди те том (Члан 31), а пред у зе ћи ма 
за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју се мо гу и обез бе ди ти сред ства 
за при ла го ђа ва ње рад них ме ста (Члан 41). 

Што се ти че мо гућ но сти за син ди кал но ор га ни зо ва ње, за-
кон ски оквир ни на је дан на чин не спре ча ва осо бе са ин ва ли ди те-
том да осну ју свој син ди кат, или уче ству ју у ра ду син ди ка та, при 
че му је осни ва ње син ди ка та ре гу ли са но Пра вил ни ком о упи су син-
ди ка та у ре ги стар.21)

21)  Сл. гла сник РС, бр. 50/2005. и 10/2010.
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На осно ву ово га мо же мо за кљу чи ти да је за ко но дав ни оквир 
што се ти че за по шља ва ња углав ном уса гла шен са Кон вен ци јом о 
пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. Оно што је по треб но у сми слу 
за ко но дав ства про ме ни ти је да се: 1) обез бе ди пра во на рад свим 
осо ба ма са ин ва ли ди те том; 2) уна пре ди по др шка за са мо за по шља-
ва ње и сти ца ње ис ку ства на отво ре ном тр жи шту ра да; 3) из јед на че 
по сло дав ци из јав ног и при ват ног сек то ра у од но су на за по шља ва-
ње осо ба са ин ва ли ди те том. 

4. УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЗА ПО СЛИ ВО СТИ 
ОСОБА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Ста во ви ис пи та ни ка о то ме шта су то кључ не ак тив но сти ко-
је тре ба пред у зе ти ка ко би се уна пре дио ква ли тет за по шља ва ња за 
осо бе са ин ва ли ди те том ис пи та ни су пр во упит ни ком, а за тим пу-
тем ра ди о ни ца. Упит ник је био са ста вљен од 46 став ки ко је су за-
сно ва не на Кон вен ци ји о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и ана ли-
зе прет ход них ис тра жи ва ња у Ср би ји.  На осно ву кла стер ана ли зе 
мо гу да се раз дво је три гру пе ак тив но сти у од но су на њи хов зна чај 
за уна пре ђе ње ква ли те та за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том: 
ранг 1 – нај зна чај ни је ак тив но сти; ранг 2 – зна чај не ак тив но сти; 
ранг 3 – уме ре но зна чај не ак тив но сти. Гру пи са ње ак тив но сти и 
арит ме тич ке сре ди не и стан дард не де ви ја ци је за да те ак тив но сти 
при ка за ни су у окви ру Та бе ле 1.  

Та бе ла 1. 
Гру пи са ње ак тив но сти у од но су на њи хов зна чај за уна пре-

ђе ње ква ли те та за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том

Број 
пита-

ња
Ранг Текст пи та ња M СД

П19 1 Уна пре ђе ње до ступ но сти обра зов них 
уста но ва осо ба ма са ин ва ли ди те том. 4.29 0.76

П13 1 Ве ће уче шће јав ног сек то ра у за по-
шља ва њу ОСИ не го што је то са да. 4.27 0.87

П29 1 По ве ћа ње бро ја при ла го ђе-
них рад них ме ста за ОСИ. 4.20 0.75

П30 1 Уна пре ђе ње при сту пач но сти објек та од оп штег 
ин те ре са (оп шти не, шко ле, до мо ви здра вља,…)? 4.20 0.87
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П38 1 Обез бе ђе ње јав ног пре во за при ла го ђе-
ног ОСИ за све осо бе ко је же ле да ра де. 4.16 0.86

П11 1
Ор га ни зо ва ње про гра ма за осна жи ва ње 
ОСИ (уна пре ђе ње са мо по у зда ња, не спе ци-
фич ни их ве шти на по треб них за по сао),

4.12 0.84

П42 1 Сма ње ње ути ца ја по ли ти ке на за-
по шља ва ње у јав ном сек то ру. 4.10 1.08

П25 1 Уна пре ђе ње до ступ но сти ин фор ма ци ја за 
по сло дав це о то ме шта ОСИ мо гу да ра де. 4.08 0.77

П18 2
Из јед на ча ва ње по ло жа ја по сло да ва ца у при-
ват ном и јав ном сек то ру у од но су на на чин 
ис пу ње ња оба ве зе за по шља ва ња ОСИ.

4.06 0.88

П20 2 По ве ћа ње мо ти ва ци је осо ба са ин ва ли ди-
те том да се укљу че у тр жи ште ра да. 4.06 0.90

П43 2
По ве ћа ње до ступ но сти со ци јал них услу-
га за ОСИ ко је су ори јен ти са не на по-
ве ћа ње са мо стал но сти ОСИ.

4.06 0.83

П36 2 Уна пре ђе ње са мо стал но-
сти ОСИ у окви ру по ро ди це. 4.04 0.72

П12 2
Ве ћа по др шка пред у зе ћи ма за про фе си о-
нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ОСИ 
при ли ком укљу чи ва ња ОСИ у про цес ра да.

4.02 0.99

П4 2 По ве ћа но при хва та ње ОСИ од стра-
не за јед ни це у ко јој жи ве. 4.00 0.69

П21 2
Ор га ни зо ва ње по се те ОСИ ком па ни-
ја ма где би се ОСИ упо зна ле са зах те-
ви ма ра да, а по сло дав ци са ОСИ.

4.00 0.85

П27 2
Ор га ни зо ва ње ра ди о ни ца са по сло дав ци ма 
на ко ји ма би се по сло дав ци де таљ ни је упо-
зна ли са ти ме шта све ОСИ мо гу да ра де.

4.00 0.89

П1 2 По ве ћа ње по др шке ко је ОСИ има ју од сво-
је по ро ди це за укљу чи ва ње у обра зо ва ње. 3.98 0.71

П2 2 По ве ћа ње мо ти ви са но сти ОСИ да ко ри сте по-
сто је ће про гра ме за уна пре ђе ње ком пе тен ци ја. 3.98 0.81

P3 2
Уна пре ђе ње про це не рад не спо соб но-
сти та ко да се вр ши у ре ал ној или им-
про ви зо ва ној рад ној сре ди ни.

3.98 0.88

П24 2 Сма ње ње пред ра су де да ОСИ  не мо гу да 
бу ду до бри рад ни ци ме ђу по сло дав ци ма. 3.98 0.68
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П39 2
По ве ћа ње бро ја про гра ма за пре ква ли-
фи ка ци ју и кре и ра ње дру гих обу ка ко ји 
су при ла го ђе ни осо ба ма са про це ње ним 
дру гим сте пе ном рад не спо соб но сти.

3.98 0.97

П44 2 Пру жа ње ка ри јер ног са ве то ва ња де це са ин ва-
ли ди те том при ли ком упи са у сред њу шко лу. 3.98 1.14

П23 2 Уна пре ђе ње ин фор ми са но-
сти ОСИ о њи хо вим пра ви ма. 3.96 0.82

П31 2 По ве ћа ње до ступ но сти ор то пед ских по ма га ла 
(про гра ми, ала ти, сто ли це...) за по сло дав це. 3.94 0.93

П9 2
Ор га ни зо ва ње ак тив но сти усме ре-
них на сма ње ње стра ха ко је ОСИ има-
ју од укљу чи ва ња у тр жи ште ра да.

3.92 0.89

П16 2 По ве ћа ње по др шке ко је ОСИ има ју од сво-
је по ро ди це за укљу чи ва ње у тр жи ште ра да. 3.92 0.72

П22 2
Уна пре ђе ње до ступ но сти ин фор ма ци-
ја за по сло дав це о то ме ка ко аде кват-
но при ла го ди ти рад на ме ста за ОСИ.

3.90 0.78

П28 2 Ве ћа ускла ђе ност ком пе тен ци-
ја ОСИ и по тре ба тр жи шта ра да. 3.88 0.84

П45 2 По ве ћа ње уло ге ко ју ло кал на са мо у пра-
ва има у уна пре ђе њу по ло жа ја ОСИ. 3.88 0.84

П40 2 Уна пре ђе ње стра те шког пла ни-
ра ња на ло кал ном ни воу. 3.86 0.78

П10 3 Уна пре ђе ње ин фор ми са но сти ОСИ о зах-
те ви ма по сла и усло ви ма ра да. 3.84 0.81

П26 3 Уна пре ђе ње са рад ње  ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва ОСИ са ло кал ном са мо у пра вом. 3.84 0.81

П41 3 По ве ћа ње фи нан сиј ске по др шке за са мо за по-
шља ва ње ОСИ од стра не ло кал не са мо у пра ве. 3.84 0.86

П7 3 Уна пре ђе ње ме ђу соб не са рад-
њу ор га ни за ци ја ОСИ. 3.82 0.91

П5 3 Уна пре ђе ње ком пе тен ци ја ОСИ ко-
је су атрак тив не за тр жи ште ра да. 3.80 0.96

П14 3
Кре и ра ње ко а ли ци ја на ло кал ном ни-
воу у ко ји ма би уче ство ва ли сви ре ле-
вант ни ак те ри на ло кал ном ни воу.

3.80 1.00

П35 3
При ла го ђа ва ње ра да пред у зе ћа за про фе си о нал-
ну ре ха би ли та ци ју та ко да сва ко пред у зе ће мо же 
да за по сли осо бе са свим вр ста ма ин ва ли ди те та.

3.80 1.10
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П6 3 По ве ћа ње ви дљи во сти про бле ма са ко-
ји ма  се  ОСИ су о ча ва ју у ме ди ји ма. 3.78 0.97

П15 3 Уна пре ђе ње ма кро е ко ном ских усло-
ва за раз вој при вре де. 3.73 1.08

П17 3 По ве ћа ње фи нан сиј ских сред ста ва од стра-
не др жа ве ко је до би ја ју ор га ни за ци ја ОСИ. 3.73 0.90

П8 3 Сма ње ње дис кри ми на ци је пре ма 
ОСИ у ин сти ту ци ја ма здрав ства. 3.71 0.97

П37 3 Ор га ни зо ва ње кам па ња на на ци о нал ном ни воу 
у ци љу про мо ци је ОСИ као до брих рад ни ка. 3.71 1.06

П46 3
Ор га ни зо ва ње кам па ња на ло кал-
ном ни воу у ци љу про мо ци је при ме-
ра успе шног за по шља ва ња ОСИ.

3.69 1.17

П34 3
По ве ћа ње бро ја про је ка та ци вил ног дру-
штва ко ји су ори јен ти са ни на по бољ-
ша ње усло ва за за по шља ва ње ОСИ.

3.67 0.84

П33 3 По ве ћа ње ма те ри јал не по др шке ко ју др жа ва 
пру жа по сло дав ци ма за за по шља ва ња ОСИ. 3.61 1.18

П32 3
Ре зер ви са них од ре ђе ног бро ја јав-
них на бав ки за пред у зе ћа за про фе си о-
нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње 
ОСИ (по зи тив на дис кри ми на ци ја).

3.59 1.00

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да нај ве ћи ефе кат на за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том мо гу да има ју ме ре усме ре не 
на ши ри дру штве ни кон текст, по сло дав це, обра зо ва ње, ло кал ну са-
мо у пра ву и са ме осо бе са ин ва ли ди те том. У од но су на ове, ма ње 
су ва жне ме ре усме ре не на про ме ну за кон ског окви ра, На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње, од но сно про це ну рад не спо соб но сти 
и оне усме ре не на ја ча ње по ро ди це осо ба са ин ва ли ди те том, а за 
за по шља ва ње су пре ма ми шље њу уче сни ка нај ма ње ва жне ме ре 
усме ре не на са ме ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том, ме ди је и 
здрав ство. 

Као нај ва жни ју про ме ну у ши рем дру штве ном кон тек сту 
ко ја би омо гу ћи ла за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том пред-
став ни ци ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва (ОЦД) на во де сма ње ње 
ути ца ја по ли ти ке на за по шља ва ње. Ово је ра зу мљи во уко ли ко се 
узме у об зир да исто та ко сма тра ју да је од ве ли ке ва жно сти да јав-
на пред у зе ћа у ве ћој ме ри за по шља ва ју осо бе са ин ва ли ди те том, 
а као на чин где им се у јав ном сек то ру „кра ду“ рад на ме ста ви де 
за по шља ва ње по по ли тич кој ли ни ји, иако јав на пред у зе ћа не ка да 
и не ис пу ња ва ју кво те. Осим ве ће уло ге јав ног сек то ра, ис пи та ни-
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ци сма тра ју да је ва жно и у ве ћој ме ри ин фор ми са ти по сло дав це о 
то ме шта осо бе са ин ва ли ди те том мо гу да ра де и те ин фор ма ци је 
ге не рал но учи ни ти лак ше до ступ ним. Што се ти че ме ра усме ре-
них на обра зо ва ње и ло кал ну са мо у пра ве као нај ва жни је уче сни-
ци ви де по ве ћа ње до ступ но сти и при сту пач но сти, од но сно при ла-
го ђе но сти ин сти ту ци ја, а на ни воу ло кал не са мо у пра ве до дат но и 
обез бе ђи ва ње при ла го ђе ног јав ног пре во за. За ни мљи во је да као 
при о ри тет ну ак тив ност ко ја је усме ре на на осо бе са ин ва ли ди те-
том уче сни ци пре по зна ју ја ча ње не спе ци фич них ком пе тен ци ја, ко-
је за и ста и пред ста вља ју основ за сти ца ње да љих ком пе тен ци ја, па 
и про фе си о нал них. За ни мљи во је да је рад на сма ње њу пред ра су да 
на ни воу свих ак те ра, укљу чу ју ћи и осо бе са ин ва ли ди те том, ран-
ги ран на дру гом ни воу, као и по ве ћа ње мо ти ви са но сти осо ба са 
ин ва ли ди те том и њи хо вих ком пе тен ци ја. Упа дљи во је и да ор га-
ни за ци је ци вил ног дру штва се бе не до жи вља ва ју као ва жног ак те-
ра ко ји мо же да до при не се за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, 
од но сно све ак тив но сти ве за не за ор га ни за ци је ци вил ног дру штва 
ко је оку пља ју осо бе са ин ва ли ди те том ран ги ра не су као по след ње. 

4. ЗА КЉУ ЧАК

У сле де ћој та бе ли при ка за ни су си сте ма ти зо ва ни за кључ ци у 
од но су на до ме не мо гу ћих ак тив но сти. 

Та бе ла 3. 
Ше ма при о ри те та

Те ме Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3

Ши ри дру-
штве ни 
кон текст

• Сма ње ње ути ца-
ја по ли ти ке на 
за по шља ва ње;

•  Уна пре ђе ње ма-
кро е ко ном ских 
усло ва за раз-
вој при вре де;

По сло дав ци 
ге не рал но

•  По ве ћа ње 
до ступ но сти 
ин фор ма ци ја о 
то ме шта ОСИ 
мо гу да ра де;

•  Повећање броја 
прилагођених 
радних места;

•  По ве ћа ње до ступ-
но сти ин фор ма ци ја 
о то ме ка ко при ла-
го ди ти рад но ме сто

• По ве ћа ње до ступ-
но сти аси стив не 
тех но ло ги је;

•  Сма ње ње пред-
ра су да;

• Ор га ни зо ва ње 
ра ди о ни ца са 
по сло дав ци ма;

•  Развијање програма 
увођења у посао;

•  По ве ћа ње ма те-
ри јал не по др шке;

•  Унапређење 
услова рада у 
предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију 
и  запошљавање 
ОСИ;
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Јав ни сек тор
•  По ве ћа ње 

уче шћа јав ног 
сек то ра у за по-
шља ва њу ОСИ

•  Ре зер ви са не 
јав не на бав ке;

Обра зо ва ње

•  Уна пре ђе ње 
до ступ но сти и 
при ла го ђе но-
сти обра зов-
них уста но ва;

•  Уво ђе ње про гра-
ма ра ног ка ри јер-
ног са ве то ва ња;

•  Унапређење 
програма за 
преквалификацију 
и доквалификацију

Ло кал на 
са мо у пра ва

•  Уна пре ђе ње до-
ступ но сти/при-
сту пач но сти ло-
кал не за јед ни це;

• При ла го ђен 
јав ни пре воз

• Уна пре ђе ње стра-
те шког пла ни ра ња:

•  Ве ће уче шће ЛС 
у ак тив но сти ма 
ко је за циљ има-
ју уна пре ђе ње 
по ло жа ја ОСИ;

•  Сма ње ње пред-
ра су да;

•  Повећање 
доступности 
социјалних услуга;

•  Кре и ра ње ко а ли-
ци ја на ло кал-
ном ни воу;

•  По ве ћа ње сред-
ста ва за под сти-
ца је за са мо за по-
шља ва ње ОСИ;

Осо бе са ин-
ва ли ди те том

•  Ја ча ње не-
спе ци фич них 
ком пе тен ци ја

•  Уна пре ђе ње про-
фе си о нал них 
ком пе тен ци ја;

•  Сма ње ње от-
по ра ОСИ;

•  Уна пре ђе ње ин фор-
ми са но сти ОСИ о 
њи хо вим пра ви ма;

•  Повећање 
мотивације ОСИ 
да се укључе у 
тржиште рада;

•  Уна пре ђе ње ин-
фор ми са но сти о 
зах те ви ма раз ли-
чи тих по сло ва;

За ко ни
•  Из јед на ча ва ње 

по ло жа ја по сло да-
ва ца у при ват ном 
и јав ном сек то ру

НСЗ
•  Уна пре ђе ње 

про це не рад не 
спо соб но сти



Марко Д. Милановић, Момчило Станојевић Правни оквир и ...

45

По ро ди-
ца ОСИ

•  По ве ћа ње по др-
шке ко ја по ро ди-
ца пру жа ОСИ;

•  Унапређење 
самосталности 
ОСИ у оквиру 
породице;

ОЦД ОСИ

•  По ве ћа ње ак-
тив но сти ОЦД у 
кон тек сту за по-
шља ва ња ОСИ;

•  Ор га ни зо ва ње 
кам па ња на ло-
кал ном и на ци о-
нал ном ни воу;

•  По ве ћа ње фи нан-
сиј ских сред ста-
ва ко је до би ја ју 
ОЦД ОСИ;

•  Уна пре ђе ње ме-
ђу соб не са рад-
ње ОЦД ОСИ;

•  Унапређење 
сарадње ОСИ 
и ЛС;

Здрав ство •  Сма ње ње дис-
кри ми на ци је;

Ме ди ји
•  По ве ћа ње ви дљи-

во сти про бле-
ма са ко ји ма се 
ОСИ су сре ћу;

ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИЗ ВО РИ

За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2006.
За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 22/2009.
За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, Слу-

жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 42/2009.
За кон о ра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2005.
За кон о ре ха би ли та ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 33/2006.
Из ве штај о из вр ше њу оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том на осно-

ву под не тих обра за ца ИОСИ за пе ри од де цем бар 2012.
Ини ци јал ни из ве штај о спр о во ђе њу Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли-

ди те том у Ср би ји, Бе о град, 2012, до ступ но на: http://www.ljud ska pra va.



gov.rs/si tes/de fa ult/fi les/u3/kon ven ci je/in va li di te tom/ini ci jal ni_iz ve staj_na_
srp skom_je zi ku_lat.pdf (при сту пље но у ма р ту 2013)

По пис ста нов ни штва, до ма ћин ства и ста но ва 2011. у Ре пу бли ци Ср би ји, Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2012.

Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006.

Ma r ko D. Mi lo va no vic, Mom ci lo Sta no je vic

THE LE GAL FRA ME WORK AND EM PLOYMENT  
OP POR TU NI TI ES FOR PE O PLE WITH DI SA BI LI TI ES

Re su me
For most pe o ple with di sa bi li ti es right to wo rk is not fully ava i la-

ble. This pa per tends to shead light on le gi sla ti ve fra me work in Se r bia 
which re gu la tes em ployment of pe r sons with di sa bi li ti es, and to com pa-
re it with Con ven tion on the Rights of Pe r sons with Di sa bi li ti es in or der 
to in de tify le gi sla ti ve ba ri ers for pa r ti ci pa tion of pe r sons with di sa bi li-
ti es in la bo ur ma r ket. Adi ti o naly, we al sso wan ted to exa mi ne the at ti-
tu des of dif fe rent ac tors that are im por tant for em ployment of pe r sons 
with di sa bi li ti es, to iden tiy ba ri ers in prac ti ce and di rec tion for fu rt her 
de ve lop ment. In the fi rst pa rt of this pa per le gi sla ti ve fra me work was 
analysed in re la tion to the Ar tic le 27 of the Con ven tion on the Rights of 
Pe r sons with Di sa bi li ti es. Re sults in di ca tes that le gal fra me work is in 
most pa rt ha r mo ni zed with the Con ven tion. What is ne ces sary to chan-
ge the fra me work of the le gi sla tion is to: 1) se cu re the right to wo rk of 
all pe r sons with di sa bi li ti es; 2) en han ce sup port for self-em ployment 
and ga i ning ex pe ri en ce in the open la bor ma r ket; 3) ma ke em ployers 
from the pu blic and pri va te sec tors equ al in re la tion to the em ployment 
of pe r sons with di sa bi li ti es. The go eal of the se cond pa rt of the re se arch 
is to iden tiy ba ri e res for suc cessful em ployment of pe r sons with di sa-
bi li ti es, as well as key ac ti vi ti es to be un der ta ken in or der to im pro ve 
the qu a lity of em ployment of pe r sons with di sa bi li ti es. In or der to ac-
com plish this, we ha ve in ve sti ga ted at ti te u des of the re pre sen ta ti ves of 
cvi lis so ci ety and ot her ac tors thr o ugh su r vey. The qu e sti on na i re was 
com po sed of 46 sta te men tes, which are as ses sed on 3-po int sca le in re-
la tion to the ir im por tan ce for im pro ving the qu a lity of em ployment of 
pe o ple with di sa bi li ti es (1 - the most im por tant ac ti vi ti es, 2 - sig ni fi cant 
ac ti vity, 3 - mo de ra tely sig ni fi cant ac ti vi ti es). It can be con clu ded that 
the gre a test im pact on em ployment ha ve the me a se res that ta r get wi-
der so cial con text, em ployers, system of edu ca tion, lo cal go vern ments 
and pe r sons with di sa bi li ti es them sel ves, be ca u se wit hot this system, 
ade qu at im ployment of pe r sons with di sa bi li ti es is prac ti caly im po si-
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ble.  The se cond gro up of me a su res which are, in the opi nion of the re-
spon dents less im por tant in clu des me a su res aimed at chan ging the le gal 
fra me work and as ses sment of wo rk ca pa city. At the le vel of em ployers, 
ex cept for a ro le of the pu blic sec tor, the re spon dents be li e ve that it is 
im por tant to in form em ployers abo ut what pe o ple with di sa bi li ti es can 
wo rk and ma ke this in for ma tion ac ces si ble to em ployers. As for me a su-
res aimed at lo cal go vern ment and edu ca tion, it is im por tant to fu rt her 
in cre a se the ac ces si bi lity of edu ca tion and su i ta bi lity of in sti tu ti ons and 
at the le vel of lo cal go vern ments and pro vi ding ac ces si ble tran spor-
ta tion. The wo rk to re du ce pre ju di ce and in cre a se the mo ti va tion and 
com pe ten ce of pe r sons with di sa bi li ti es are ran ked in the se cond gro up, 
whi le the ac ti vi ti es re la ted to ci vil so ci ety or ga ni za ti ons ran ked in the 
third gro up.
Key wo rds: pe r sons with di sa bi li ti es, em ployment, le gi sla ti ve fra me work.
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