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 Право на рад и запошљавање је основнo људскo 
правo 

 
 Запошљавање лица са инвалидитетом процес од 

посебног друштвеног  интереса 
 
 Уставом загарантовано право и једнакост грађана у 

остваривању права 
 
 Нормативни оквир 
 
 Стратешки документи 
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Проблеми у пракси 
 
 лица са инвалидитетом недовољно или уопште нису 
упозната са могућностима формалног и неформаног 
запошљавања 
 
 послодавци нису уопште или су недовољно упознати 
са стимулативним запошљавањем лица са 
инвалидитетом 
 
 послодавци често не знају на која радна мјеста могу 
распоредити лица са инвалидитетом  
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Нормативни оквир 
 

 
 Закон о раду – пречишћени текст 
 
 Закон о посредовању у запошљавању и правима за 

вријеме незапослености 
 
 Закон о професионалној рехабилитацији, 

оспособљавању и запошљавању инвалида 
 
 Закон o пензијском и инвалидском осигурању 
 
 Општи Колективни уговор 
 
 Подзаконски акти 
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Закон о професионалној рехабилитацији, 
оспособљавању и запошљавању инвалида 

 
 

 Закон о професионалној рехабилитацији, 
оспособљавању и запошљавању инвалида  

 
 Закон је у складу са међународним стандардима  
 
 Забрана дискриминације, без обзира на узроке и 

вријеме настанка инвалидности 
 
 Професионалне рехабилитације, оспособљавања и 

запошљавања лица са инвалидитетом 
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 Запошљавање и самозапошљавање лица са 
инвалидитетом 

 
 Право на запошљавање под посебним условима имају 

лица са инвалидитетом са најмање 40% инвалидности, 
лица са најмање 70% тјелесног оштећења и лица са 
лаком и умјереном менталном ретардацијом. 

 
 Оснивања и регистрације привредних друштава за 

запошљавање лица са инвалидитетом 
 
 Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалида Републике Српске (http://www.fondinvrs.org/) 
 
 Стимулативно запошљавање 
 
 Формално и неформално запошљавање 
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 Обавезно запошљавање (јавни сектор по квотном систему  
- 1:16) 

 
 Запошљавање под посебним условима (привредна 

друштва за запошљавање инвалида, заштитне радионице 
и радни центри) 

 
 Привредна друштва за запошљавање запошљавање лица 

са инвалидитетом морају запошљавати најмање 51% 
лица са инвалидитетом, од укупног броја радника. 
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Средства и стимулисање запошљавања лица са 
инвалидитетом 

 
   Средства за запошљвање лица са инвалидитетом          
обезбјеђују: 
 

 послодавац, 
 Република Српска, 
 Заводи и фондови, 
 други правни субјекти (коморе, фондови и сл.), 
 грађани, 
 дио средстава дужна је обезбједити и општина, 

односно град, на чијем се подручју налази 
пребивалиште лица са инвалидитетом 
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Стимулисања запошљавања 
 

Пореске, царинске и друге олакшице 
 
 могу се користити само у сљедеће сврхе: 
а) за проширење капацитета, као и за оснивање нових 
привредних друштава за радно оспособљавање и 
запошљавање инвалида, 
б) отварање нових радних мјеста, 
в) увођење нове технологије, 
г) побољшање стандарда инвалида, 
д) на основу солидарности инвалида и 
ђ) за рад организација инвалида на нивоу Републике и 
њихове заједничке организације. 
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Плаћање комуналних услуга, телефонских услуга и 
трошкова електричне енергије под условима који важе за 
домаћинства 
 
 

Право на поврат средстава уплаћених на име доприноса на 
плате запослених лица са инвалидитетом 
 

Обавеза набавке 20% производа и услуга 
 

Новчани стимуланс послодавцима који запосле лице са 
инвалидитетом 
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Програм неформалног запошљавања Фонда за 
професионалну рехаблитицију и запошљавање 
 

Завод за запошљавање Републике Српске: 
 

 Пројекат  запошљавања приправника високе и више 
стручне спреме  у Републици Српској  „Знањем до посла“ 

 

 Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и 
запошљавању (SSNESP) 

Актуални програми стимулисања 
запошљавања 
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 Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању 
ратних војних инвалида ВРС, дјеце погинулих бораца ВРС и 
незапослених демобилисаних бораца Војске Републике 
Српске „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА“: 

 
I Компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца 
демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и дјеце погинулих бораца 
у износу од 2.000 КМ по незапосленом лицу  
 
II КОМПОНЕНТА: Суфинансирање самозапошљавања демобилисаних 
бораца и ратних војних инвалида  у износу од 4.000 КМ по једном лицу 
 
III КОМПОНЕНТА: Суфинансирање самозапошљавања дјеце погинулих 
бораца  ВРС у   износу од  5.000 КМ по незапосленом лицу 
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 Пројекат запошљавања младих (YЕР) je шестогодишњи 
пројекат (2008-2014) 

 
 MDG-F Програм запошљавањa и задржавања младих 

(YERP) 
 
 

http://www.zzzrs.net/ 
 

Актуални програми стимулисања запошљавања 
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 Предузете активности 
  
 медијске кампање  
 
 едукције запослених у јавни институцијама на сви 
нивома 
 
 активнија сарадња Фонда за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање са послодавцима  
 
 Каталог о радним мјестима за лица са 
инвалидитетом  

 
 професионална рехабилитација и радна инклузија 
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 ФОНДАЦИЈА “ЗАЈЕДНИЧКИ ПУТ”  
Бранислава Нушића 13, 79 101 Приједор, Република Српска 

www.fondacijazajednickiput.org  
 Email: info@fondacijazajednickiput.org 
Тел: ++38766004796, ++38766985353 

 

 


