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О положају предузећа  / заштитних радионица  за 

запошљавање  лица са инвалидитетом 

 – закони и пракса - 

‘’ Сва предузећа имају значајне проблеме у пословању који се 

гомилају и пријете  затварању тих педузећа, што ће имати 

супротне ефекте од ових које смо постигли у првим годинама 

примјене Закона о професионалној рехабилитацији, 

оспособљавању и запошљавању инвалида !!! ‘’ 
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Скраћеница 

„‟ Савез МеНеРаЛи РС „‟ 

 није судски регистрована, 

намијењена је лакшој 

комуникацији 

 

 
Лица умањних интелектуалних способности (у даљем тексту скраћеница: ''  ЛУИС '' ) 
је термин који по мишљењу многих родитеља представља хуманији  и најреалнији приказ 

стања у ком се налазе ова лица, а уско је повезана са дијагностиком и процјеном њиховог 

стања које се веже уз степен интелигенције. Овакав термин се данас најчешће користи  и у 

свијету, дефинисан УН КОнвенцијом о правима лица са инвалидитетом ( чл. 1. ст. 2. ) 

 

У Информатору су кориштени и 

други термини, који се користе у 

сврху интерпретације изворних 

докумената о правима ових лица, 

као и други термини који се данас 

користе у пракси 

 
Пројекат финансиран  

Средствима из расподјеле  

дијела прихода од игара на срећу  

за пројектне активности 

Закон о удружењима и фондацијама  

Босне и Херцеговине 

'' Службени гласник БиХ '', бр. : 32/01  Чл. 4. 

1. Удружење, односно фондација може 

обављати привредне дјелатности  

само ако је основна сврха таквих 

дјелатности остваривање циљева 

утврђених статутом. '' 

 

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида 

( у даљем тексту: '' ЗоПРОЗИ '' ) 

( ''Службени гласник Републике Српске '' бр. 98/04 ) 

'' 5) Предузећа и установе за запошљавање под посебним условима 

Члан 18. 

Запошљавање инвалида под посебним условима подразумијева се запошљавање у установама 

и предузећима која су за те сврхе основана у складу са овим Законом. 

Као предузеће за запошљавање инвалида, у смислу овог Закона, сматра се предузеће у коме је 

запослено најмање 51% инвалида, из чл. 11. и 12. овог Закона  

и које испунјава услове одређене овим Законом. '' 

'' 6) Заштитна радионица 

Члан 25. 

Заштитна радионица оснива се у сврху запошљавања и рада инвалида  

као установа или предузеће. 

Члан 26. 

Заштитну радионицу могу појединачно или заједнички основати јединица локалне 

самоуправе, предузеће, удружење инвалида, удружење послодаваца, синдикат, хуманитарна 

организација, вјерска заједница или друго физичко или правно лице.... 

Чл. 27. 

Домаћи и страни послодавац може основати посебну радну јединицу за запошљавање 

инвалида. 

Радна јединица за запошљавање инвалида оствариће статус заштитне радионице ако 

запошљава најмање 51% инвалида у односу на укупан број радника у радној јединици, а 

најмање 6 лица са инвалидитетом, те ако је актом послодавца основана као посебна 

обрачунска јединица. '' 
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1. Увод 

'' Право 1. 

 

Ментално заостала особа има, у највећој могућој мјери, 

иста права као и сва друга људска бића; '' 

 
Декларација о правима ментално заосталих особа* 

Резолуција Генералне скупштине 2856 ( XXВИ ), 26 УН ГОАР Супп. 

( бр. 29 ), на 93, документ Уједињених нација А/8429 ( 1971. ) 

 

  УН Конвенције о правима лица са инвалидитетом, која је потписана и 

ратификована од стране БиХ, дефинише: ,, лица са инвалидитетом укључују 

лица која имају дугорочну физичку, менталну, интелектуалну или чулну 

умањену способност која у интеракцији са различитим баријерама може 

отежавати њихово пуно и ефективно учешће у друштву на основу једнакости 

са другима ''. 

 

 УН Конвенција, у поглављу '' Рад и запошљавање ''  

( члан 27. ), обавезује Државе Чланице, у циљу заштите и промовисања права 

на рад, да се: 

a) забрани дискриминација на основу инвалидитета у вези са свим 

питањима о облицима запошљавња, укључујући услове запошљавања, 

унајмљивања и примања на посао, одржавања запослења, напретка у 

каријери и сигурне и здраве услове рада;  

b) заштите права лица са инвалидитетом, на основу једнакости са 

другима, на праведне и повољне услове рада, укључујући једнаке 

могућности и једнаку надокнаду за рад, једнаке вриједности, сигурне 

и здраве услове рада, укључујући заштиту од злостављања и одштете 

у случају жалбе; 

c) осигурају да су лица са инвалидитетом у могућности да остварују 

своја радничка и права на удруживање у синдикате, на основу 

једнакости са другима; 

d) омогући лицима са инвалидитетом ефективан приступ општим 

програмима, техничке и стручне обуке, услугама по питању 

проналажења радног мјеста и курсевима за стручно 

усавршавање; 

 

_______________________________________________________________ 
* '' Право 2. 

Ментално заостала особа има право на одговарајућу медицинску заштиту и физикалану терапију, као и 

на образовање и обуку, рехабилитацију и подуку који ће јој омогућити да развије своје 

способности и максималан потенцијал; 

 Право 3. 

Ментално заостала особа има право на економску сигурност и пристојан животни стандард. Она има 

право да се бави производним радом или било којом другом смисленом дјелатношћу у највећој 

могућој мјери у којој јој то дозвољавају њене способности; '' 
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e) промовишу могућности запослења и напретка у каријери за лица са 

инвалидитеом на тржишту рада, као и помоћ у проналажењу, 

добијању, задржавању и повратку на посао; 

f) промовишу могућности самозапошљавања, предузетништва, развоја 

кооператива и започињања властитих бизниса; 

g) запошљавају лица са инвалидитетом у јавном сектору; 

h) промовишу запошљавање лица са инвалидитетом у приватном 

сектору, кроз одговарајућу политику и мјере, које могу укључити 

програме позитивне дискриминације ( афирмативне мјере ) 

подстицајне и друге мјере;  

i) осигурају пружање одговарајуће прилагодбе за лица са 

инвалидитетом на радном мјесту; 

j) промовишу стицање радног искуства на отвореном тржишту рада 

за лица  са инвалидитетом; 

k) промовишу стручну и професионалну рехабилитацију, задржавање 

посла и програме повратка на посао за лица са инвалидитетом. 

 

На основу претходно наведених цитата из многих домаћих и 

међународних докумената, те на основу показатеља истраживања Савеза 

( спроведеног у 2008. години ), према којем је стопа запослених лица 

УИС тек око 1,5% од укупног броја формално запослених лица са 

инвалидитетом ( у даљем тексту: ЛсИ), 

 

Савез је покренуо привредну дјелатност непрофитног карактера у оквиру 

Заштитне радионице Савеза, са крајњим циљевима побољшања социо – 

економске независности бар једног дијела породица ЛУИС, њихове 

интеграције у заједницу, рехабилитације и очувања преосталих способности 

ЛУИС. 

Након двогодишњег рада Заштитне радионице Савеза идентификовани су 

проблеми који отежавају рад и самоодрживост  Заштитне радионице, тј. 

радних мјеста запослених ЛУИС и родитеља: 

 непостојање систематске подршке у плану рада и буџету РС / БиХ 

намијењене организацијама ЛсИ, које су покренуле привредну 

дјелатност непрофитног карактера, са циљем запошљавања ЛсИ ; 

 непостојање никаквих бенефиција дефинисаних законима које се 

односе на организације које се баве привредном дјелатношћу 

непрофитног карактера – ове организације послују под истим 

условима као било које приватно предузеће које је основано ради 

стицања сопственог профита; 

 Доношењем Закона о ПДВ – у на нивоу БиХ, онемогућене су 

олакшице прописане Законом о професионалној рехабилитацији, 

оспособљавању и запошљавању инвалида ( у даљем тексту: ЗоПРОЗИ 

) царине, порези,... ; 

 Недефинисаност  законске легислативе или непоштивања законских 

одредби – правни субјекти који не поштују чл. 49. ЗоПРОЗИ, 

позивајући се на Закон о јавним набавкама БиХ; 
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 Недовољна информисаност правних субјеката о постојању ЗоПРОЗИ и 

одредбама тог Закона које их обавезују; 

 Неспровођење чл. 58. ст. 1. т. 6. ЗоПРОЗИ; 

 Нелојална конкуренција на тржишту; 

 Неорганизованост ОЛсИ које запошљавају ЛсИ у дефинисању и 

рјешавању горе наведених проблема. 

 

Такође, пратећи спровођење ЗоПРОЗИ у пракси, од 2004. године до 

данас, по питању запошљавања ЛсИ и рада предузећа / заштитних радионица 

за запошљавање ЛсИ, сусретали смо се са врло сличним искуствима и у раду 

других поменутих предузећа. 

 

Пројектом '' Хићу, могу, знам, требам,... бити соијализован ! '' 

покушали смо маркирати и анализирати добре и лоше стране рада предузећа / 

заштитних радионица за запошљавање ЛсИ, са посебним освртом на значај 

запошљавања ЛсИ, као једног од најефикаснијих модела њиховог социјалног 

укључивања и економске незавинсоти.  

 

Као крајњи резултат тих активности, фокусираних на '' паралелу '' 

законске регулативе и праксе, настали су радови чланова Радне групе 

Пројекта ( стручњаци из различитих области, у чијем су домену дјеловање 

ових предузећа и запошљавање ЛсИ ) са предложеним могућим правцима 

превазилажења евидентних проблема и  унапрјеђења позитивних искустава, 

који слиједе у наставку овог Информатора. 

 

У циљу прикупљања и анализе егзактних података о стању у овој 

области, урадили смо истраживање у којем су учествовала педузећа / 

заштитне радионице за запошљавање ЛсИ. 

 

Овом приликом, у име Савеза и своје лично име, захваљујемо се 

свим правним субјектима и њиховим представницима, почев од Радне 

групе до учесника истраживања  Пројекта, на подршци и пруженом 

доприносу у заједничком настојању да унаприједимо положај лица са 

инвалидитетом у Републици Српској у области њиховог рада, 

запошљавања и социјалне укључености. 

 

Свјесни, да смо направили тек један корак на овом путу. 

Колико ћемо у будућности и пракси постићи успјеха,  

зависи од свих нас - од заједнице у којој живимо.  

 

Надам се , да ћете нам се придружити на овом путу, 

 поштовани Читаоче! 

 

Координатор Пројекта,  

Госпова Рађен – Радић 
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2. Истраживање у Пројекту 

2. 1. Анализа о  ставовима предузећа за запошљавање лица са 

инвалидитетом о примјени Закона о професионалној рехабилитацији, 

оспособљавању и запошљавању инвалида РС 

 

Анализа је била усмјерена на 17 предузећа која запошљавају лица са 

инвалидитетом у Републици Српској,  а за које смо податке добили од Фонда 

за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике 

Српске. Истраживање је трајало од априла 2010. до маја 2011. године. 

Упитнике смо доставили путем електронске и редовне поште. Од упућених 

17 упитника одговоре смо добили од 10 (59%). Ово већ указује да се 

проблеми у запошљавању не доживљавају једнако у свим предузећима.  

Упитник је подијељен на неколико дијелова: 

1. Основни подаци о величини предузећа и дужини рада, 

2. Подаци о врсти инвалидитета које имају запослени радници, 

3. Ставови о примјени чланова 45., 46., 47.,48.,49., 50-52. и члан 55. 

Закона, 

4. Коментари и препоруке. 

 

2.1.1. Основни подаци о величини предузећа и дужини рада 

Предузећа која су испунила упитник регистрована су од 2,5 године до 14 

година. Два предузећа егзистирају 14 година једно 10, а седам (70%) од 2,5 

године до седам тј. послије усвајања Закона о професионалној 

рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида РС (Сл.гл. бр: 

98/04). Више од 11 радника имају три предузећа (18 - 48 радника), осталих 

седам предузећа имају 11 радика и мање. У свих 10 предузећа је запослено 

105 особа са инвалидитетом од укупно запослена 144 радника. Сва предузећа 

имају између 50% и више запослених особа са инвалидитетом. За петнаест 

радника са инвалидитетом није уписана стручна спрема а преостали имају 

сљедећу структуру: 

1. НК радника има 27 (26%), 

2. КВ радника је 68 (65%), 

3. ВКВ радника 6 (5%), 

4. Вишу школу 4 особе (4%). 

Како видимо, у овим предузећима нема запослених особа са инвалидитетом са 

високом спремом. Ови резултати се поклапају са другим истраживањима која су 

рађена у РС 
1
да је највећи број особа са инвалидитетом са КВ и ССС.  

                                                 
1
 Студија потреба за развојем социјалног предузетништва које ће пружати услуге за 

радну  окупацију и запошљавање особа са инвалидитетом у Граду Бањалуци,                                         

мр Оливера Мастикоса, мрАнита Шимунџа, ХО Партнер, Бањалука 2008. 
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2. 2. Подаци о врсти инвалидитета које имају запослени радници 

Одређивање степена потешкоћа смо ускладили са питањима која се 

појављују у попису становништва и која ће Статистика РС користити при 

наредном попису.  

Потешкоће су подијељене: 

1. Вид степен потешкоће и узрок потешкоће, 

2. Слух степен потешкоће и узрок потешкоће, 

3. Кретање или пењање уз степенице, 

4. Физички инвалидитет - корисник помагала (колица), 

5. Комуникација, 

6. Ментална ретардација, 

7. Ментална болест. 

 

  СTЕПЕН ПОТЕШКОЋА УЗРОК ПОТЕШКОЋА 

Врсте потешкоћа 

мањи већи 

потпуно 

неспособа

н 

Урође

ни 

Повреда 

на раду 

Посље

дица 

рата 

Боле

ст 

Вид, носи наочале 1
2
 2 1 1 0 3 0 

Слух, слушни 

апарат 2 2 3 0 0 3 1 

Кретање, пењање 

уз степенице 0 2 1 1 0 3 1 

Физ.инв.-корисник 

помагала, колица, 

ходалица 5 3 1 2 1 3 1 

Комуникација 0 0 0 0 0 0 0 

Ментална 

ретардација 3   

запослена 2 

родитеља 

ЛсИ са 

тешким 

обл. МР  3 0 0 0 

Ментална болест 0 0 0 0 0 0 0 

 

                                                                                                                                       
 
2
 Бројеви у табели представљају број предузећа која запошљавају ту врсту инвалидитета и 

одређеног степена 
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Из табеле је видљиво да уопште нису запослена лица са проблемима у 

менталном здрављу и комуникацији. Највише је запослених са физичким 

хендикепом у 8 предузећа, глухих лица у седам предузећа и слијепих и 

слабовидих у четири предузећа. Са аспекта степена инвалидитета највећи дио 

запослених има мањи и већи степен инвалидитета а мали број предузећа 

запошљава раднике са озбиљнијим инвалидитетима. У односу на узрок 

инвалидитета најзаступљенију су посљедице ратних дејстава, затим урођени 

инвалидитет, па болест и инвалидност настала на раду. У случају менталне 

ретардације запошљавају се лица са мањим сметњама у три предузећа и 

имамо само два родитеља дјеце која имају тешку менталну ретардацију. 

 

2. 3. Ставови о примјени чланова 45., 46., 47.,48.,49., 50-52. и члан 55. 

 

2. 3.1. Примјена члана 45. и 46. који се односе на пореске и царинске 

олакшице - Искуство са примјеном ових чланова има само једно 

предузеће: једном набавка опреме и пореске олакшице код плаћања 

пореза на добит по завршном рачуну. Остала предузећа нису тражили 

или нису добила повластицу.  

 

Члан 47. комуналне и друге услуге - под условима за домаћинства 

плаћа 3 предузећа од којих су 2 оставрила права прије усвајања Закона, а 

једно дјелује у простору удружења па користи по том основу. Сви 

потврђују да користе повластице за телефон, али за друге комуналије не 

користе.  

 

Члан 48. поврат пореза и доприноса на плате - поврат пореза на плату 

не оставрује ни једно предузеће, а поврат доприноса девет предузећа и 

сви констатују да то тече без проблема. 

 

Члан 49. по којем 20% послова на јавним набавкама се уступа овим 

предузећима, два предузећа остварили код једног купца, а остали не 

остварују уопште. 

 

Чланови 50.-52. новчани стимуланси: само једно предузеће је 

задовољно стимулансима код запошљавања, три предузећа нису 

користила новчане стимулансе уопште, а остали су користили, али су 

незадовољни износима за стимулансе и сматрају да нема 

транспарентности при додјели тих средстава.  

 

 



 12 

2. 4. Препоруке и коментари предузећа 

 

 („Јумбо-пет“ д.о.о. за запошљавање ЛсИ у производњи Пет амбалаже 

Лакташи) Тражимо поштовање Члана 44. и његово додатно појашњење 

везано за став 1. и 2., јер је у пракси неостварив. 

 (Заједничка препорука) Већи новчани стимуланси са јасним 

правилником о могућим средствима те већа транспарентност за исте. 

Радити на примјени чланова 55., 44. 45.и 46. 

 (Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање слијепих 

и инвалидних лица Источно Сарајево): '' Разлог за невраћање 

уплаћених доприноса по мишљењу Фонда је то што је нама оснивач 

Влада РС. Влада јесте оснивач, али ми нисмо буџетска установа, јер се 

финансирамо из властите производње. 

Дјелатност Центра је радно оспособљавање и запошљавање ЛсИ и 

фабричка производња трикотажних, металних и пластичних производа и 

дијелова. 

Обзиром да Центар запошљава 55% ЛсИ, да су машине и средства за рад 

дотрајали, а у условима оваквог тржишног привређивања слиједи нам 

ликвидација. 

Такође желим питати - како би остваривали поврат доприноса да 

припадамо Министарству рада и борачко инвалидске заштите, гдје би нам 

опет била Влада РС оснивач? Овдје је како ми се чини проблем у 

законодавству или пак погрешном тумачењу Закона. 

Мислим да је велика разлика у члановима 16. Закона (обавезно 

запошљавање ЛсИ, квотно запошљавање) и члана 18. Закона 

(запошљавање ЛсИ под посебним условима). Члан 16. се никако не може 

примјењивати на нашу Установу, јер према том члану не би имали 

обавезу да запослимо ни једно ЛсИ, а били би још на буџету.  

Стога је наше ресорно Министарство и Министарство рада и борачко 

инвалднске заштите заједно са Фондом требало да разријеши ову 

дилему.'' 

 (Савез МеНеРаЛи): '' Не постојање пописа / листе правних субјеката 

који имају обавезу 20% отежава и понуду  и продају производа и 

информисаност тих правних лица гдје и од кога могу и требају куповати 

те производе, тј. оних минималних 20% потреба ; 

- недостатак листе / пописа предузећа / радионица за запошљавање ЛсИ 

доступне у јавности, отежава информисаност правних субјеката из чл. 49.; 

- неусклађеност ЗоПРОЗИ ( РС и ФБиХ)  и Закона о јавним набавкама БиХ 

или недостатак прецизности у дефиницији тендера о јавним набавкама, 
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омогућавају правним субјектима из чл. 49. да '' не морају '' поштивати 

обавезу '' 20 % ''; 

- не постојање прецизних механизама контроле чл. 49. или нам нису 

познати, недовољно јавни и доступни; 

- незаинтересованост инспекција, надлежних институција ( али којих ? )  да 

се овај чл. примјењује и поштује; 

- не знам да ли је икада Служба главног ревизора у току контроле рада '' 

државних институција '' контролисала примјену овог члана; 

- нејасан механизам, пут, како, гдје и коме  да предузећа / радионице 

пријаве не поштивање овог чл., коме да се обрате да би санкционисали 

правне субјекте за не поштивање овог чл.; 

- незаинтересованост и неодлучност институција Републике Српске и 

локалних заједница да промовише овај чл., да опомене и санкционише ове 

правне субјекте ( јер су ипак они њихови оснивачи или већинским 

дијелом ?!); 

- незаинтересованост Владе РС да у својим кровним политикама подржи, 

мотивише и развија овај вид привредне / услужне дјелатности, чиме би не 

само унаприједила услове живота ЛсИ него и градила саму себе, посебно 

би била усмјерена ка приближавању европским стандардима; 

- огроман степен корупције и личних интереса појединаца; 

- ни једно предузеће / радионица до сада није покренуло поступак за 

санкционисање не поштивање овог чл. 

- Влада РС и локалне заједнице требају јавно показати подршку овом виду 

предузетништва (први корак да сваки правни субјект испоштује обавезу  '' 

20% ''); 

- Влада РС треба оформити 1 тим који ће осмислити и координирати 

кампању усклађивања и примјене законских одредаба, креирања 

поменутих листа, поступака санкционисања за не поштивање одредаба 

чл. 49., креирања дугорочних и квалитетних мјера за подршку 

запошљавању ЛсИ и раду и развоју предузећа / радионица за 

запошљавање ЛсИ; 

- ова предузећа / радионице немају исту продуктивност у раду као друга 

слична предузећа, према томе требале би пословати под другачијим 

условима од осталих, како би опстали; 

- Не знамо да ли је основан и један радни центар (чл. 28.) ово је област 

којој се треба посветити пажња, која се треба посебно развијати, 

прецизирати је и ускладити и са другим законима. '' 
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2. 5. Закључак 

Чињеница да је само 10 од седамнаест предузећа одговорило на упитник 

указује да постоје проблеми у раду и ефикасности предузећа за запошљавање 

ЛсИ.  

Видимо да је већи број предузећа основан након усвајања Закона што је 

позитиван резултат његове примјене.  

Дугорочно треба развијати политику образовања ЛсИ како би могли радити 

на пословима који требају софистицирана знања а траже мање физичког рада, 

посебно код лица са тешким облицима инвалидитета. То би омогућило већи 

степен запослености лица са већим сметњама (корисници колица, потпуно 

глухи, потпуно слијепи, ментално ретардирани и ментално обољели). 

Предузећа која су дала одговоре имају јасну политику запошљавања лица са 

инвалидитетом јер је у сваком запослено више од 50% ЛсИ. Од запослених 

ЛсИ највише је запослено са занатом или средњом стручном спремом. 

Примјена олакшица, које су дефинисане Законом, у пракси нису реализована 

за поврат доприноса на плате и од стране Телекома. Остале олакшице и 

стимуланси уопште нису примјењиви у пракси и неопходно је покренути 

читав низ мјера да би они постали примјењиви.  

Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида би требао 

објављивати листе предузећа која запошљавају ЛсИ, понуду производа коју 

имају, листе предузећа која имају обавезу набавке производа од ових 

предузећа. Фонд би требао имати транспарентне правилнике и принципе за 

конурисање, при томе да једнаке услове имају сва предузећа која се баве 

производњом или услугама без обзира на већинског власника.  

Политика издвајања предузећа у власништву Владе РС само продубљује 

проблеме у њиховом пословању и не стимулише запошљавање.  

У периоду када економска криза угрожава опстанак свих предузећа 

стимуланси за одржавање радних мејста би требали бити доступни 

корисницима. 

Значајни дјелови Закона који се до сада нису примјењивали су члан 44. и 

асистенција у раду, члан 28. радни центри и заштитне радионице.  

 

Сва предузећа имају значајне проблеме у пословању који се гомилају и 

пријете затварњу тих предузећа што ће имати супротне ефекте од ових 

које смо постигли у првим годинама примјене овог Закона. 

 

 

 

 

 

Вања Чолић, 

Апсолвент журналистике 
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За квалитетно запошљавање лица са 

менталном заосталошћу потребна је 

стручна подршка која ће помоћи и лицу 

са потешкоћама и послодавцу. 

Мора  постојати особа (тим) 

 којој се може 

 у случају потешкоћа обратити и 

послодавац и запослено лице са 

инвалидитетом,  

особа која ће дати осјећај сигурности 

 и подршку и једном и другом. 

 

Унапрјеђење 

запошљавања има за 

циљ да рад лица са 

инвалидитетом 

постане основ њихове  

економске и социјалне 

сигурности и сигуран 

начин укључивања ових 

лица  у друштвене 

токове. 

 

Запошљавање особа с менталном заосталошћу, које се налазе у посебно 

тешком положају на тржишту рада, повезано је с низом препрека: велика 

незапосленост у друштву, предрасуде и неповољни ставови послодаваца 

према овим лицима, јер их сматрају радно некомпетентним и с 

тешкоћама у социјалном понашању, недовољна и непотпуна  

информисаност,  непровођење закона. 

 

Лако ментално заостала лица могу да раде, да остварују и одржавају добре 

социјалне контакте и да доприносе друштву. 

 

 Умјерено ментално заостала лица могу да науче у неком степену 

самозаштиту, да стекну извјесну адекватну комуникацију и вјештине. И у 

одраслом добу им је потребна помоћ да би живјели и радили у заједници. 

 

 Зато је запошљавање уз подршку најбољи начин да се помогне особама са 

менталном заосталошћу да раде на отвореном тржишту рада, 

омогућујући им да што квалитетније испуњавају своје радне обавезе.  

 

На овакав начин се могу савладати препреке и остварити дугорочан 

напредак у запошљавања особа са менталном заосталошћу. 

 

 

Домаће 

законодавство 

не познаје 

социјални 

аспект јавних 

набавки! 
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3. Правни оквир 

 
3. 1. Кључни недостаци евидентирани у пракси  

( Закон о ПДВ у БиХ ) 

 
 '' Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида уређује права, услове и поступак професионалне рехабилитације, 

оспособљавања и запошљавања лица са инвалидитетом и смањеном радном 

способношћу, оснивање организација и дјелатност установа, предузећа, и 

других организација које се баве професионалном рехабилитацијом и 

запошљавањем инвалида. 

 

У члану 45. односно 46., овај Закон, предузећима за запошљавање инвалида, 

заштитним радионицама и радним центрима прописује извјесне царинске и 

пореске олакшице тј. ослобађања од плаћања пореза и царине.  Међутим, 

Закон о професионалној рехаблитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида, како је речено и у основним одредбама Закона, није тај који би 

требао да се бави овим питањима, те се, у том смислу, одредбе 45. и 46. овог 

Закона нити не примјењују. 

 

Закон који се бави системом плаћања ПДВ-а у БиХ јесте Закон о порезу на 

додату вриједност (Службеник гласник БиХ број 09/05), који у члановима 

24.-30. прописује ослобађања од ПДВ-а, у члановима 52.-54. поврат ПДВ-а. 

 

Закон о царинској политици (Службеник гласник БиХ број 57/04) регулише 

царинска питања, систем поврата и ослобађање од плаћања царинских 

дажбина. 

 

Тако су Закон о ПДВ-у и Закон о царинској политици једини закони у Босни 

и Хецеговини који регулишу поменуту материју те, у том смислу, не постоји 

никаква обавезност поштивања одредби 45. и 46. Закона о професионалној 

рехаблитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида. 

 

На тај начин, јављају се извјесни проблеми у смислу неусаглашености 

одредби актуелних закона и реалних потреба удружења тј. заштитних 

радионица које окупљају и запошљавају лица са инвалидитетом. Баланс 

између постојећег законодавства и удружења ЛсИ може се постићи једино 

борбом за правденије законодавство, тј. организованим дјеловањем према 

законодавним и извршним органима БиХ. '' 
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3. 2. Позитивна очекивања ( Закон о ПДВ у БиХ ) : 

 
Који је прави пут за  борбе за правденије законодавство?  
 Покретање поступка за измјене и допуне поменутих закона. Званичну 
иницијативу за измјене и допуне закона може покренути једино Савјет 
министара, Управни одбор Управе за индиректно опорезивање и Пар-
ламентарна скупштина БиХ.  
 

У овом случају, рјешење би било да се сачини приједлог за измјену 
Закона о ПДВ-у, односно Закона о царинској политици, који ће се 

путем Савеза МеНеРаЛи РС, доставити Управном одбору Управе за 
индиректно опорезивање у виду захтјева. Управни одбор УИО 

приједлог даље шаље Управи за индиректно опорезивање како би се 
оцијенила његова оправданост.  

 
Уколико се приједлог оцијени оправданим, сачињава се иницијатива 
за измјену закона која се даље шаље Парламентарној скупштини БиХ 
на усвајање. 
 

 На тај начин би се у поменуте законе уградиле одредбе које иду у 
корист свим удружењима за помоћ ментално недовољно развијенијм 

лицима у цијелој БиХ, у смислу царинских и пореске олакшица и 
поврата ПДВ-а. 

Како постићи баланс? 

 

 

 
 

Који је прави пут? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приједлогом за измјену постојећих закона 

Савез МеНеРаЛи РС   

 

Управни одбор УИО                 УИО 

 

Парламентарна Скупштина БиХ 

Боље и 

праведније 

законодавство 

Већа 

интеграција 

ЛсИ у друштво 

Унапрјеђење услова живота 

ЛсИ у свим сегментима 

Резултат: 

Татјана Остић, 

Управа за 

 индиректно 

 опорезивање БиХ 
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3. 3. Позитивна очекивања ( Закон о јавним набавкама БиХ ) 
 Јединствен систем јавних набавки у Босни и Херцеговини постоји од 

2004. године, када је усвојен Закон о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
  Цијели систем јавних набавки представља реформу у оквиру обавеза 

БиХ према Европском партнерству и доношење новог Закона и 

подзаконских аката  је био нови начин имплементације јавних набавки 

у БиХ. 

 Први Закон о јавним набавкама БиХ је донешен у новембру 2004. 

године  и до сада је било 8 измјена и 1 допуна Закона. 

 У домаће законодавство о јавним набавкама нису интегрисане 

директиве ЕУ које су тренутно на снази. 

 Такође, домаће законодавство не познаје ни социјални аспект јавних 

набавки. 

 Aгенција за јавне набавке БиХ је током 2010. године усвојила 

Стратегију развоја система јавних набавки која је настала из потребе 

да се процесима развоја и унапређења система јавних набавки у БиХ 

приступи на свеобухватан и системски начин; 

 У изради је нови текст Закона о јавним набавкама који је усклађен с 

основним принципима јавних набавки ЕУ; 

 Нови текст Закона  доста је опширнији у односу на постојећи текст 

Закона, има 127 чланова, док важећи има 57 чланова; 

 Очекује се да ће  средином 2011. године бити у парламентарној 

процедури усвајања; 

 Усвајање новог текста Закона представљало би велики помак за 

систем јавних набавки у смислу бољих законских рјешења; 

 У нови Закон укључени  су нови институти из директива ЕУ који су на 

снази; 

  Имплементирана је комунална директива са либералнијим режимом, 

нова врста поступка “компетитивнидиалог”,предходно информативно  

обавјештење, кориштење CPV-a, резервисани уговори, боља рјешења 

за дебирократизацију поступака јавних набавки...  

 Такође, нови текст Закона дефинише и резервисане уговоре. У 

складу  с чланом 9. Закона уговорни органи могу у поступку јавне 

набавке резервисати право учешћа само за кандидате, односно 

понуђаче који запошљавају, у односу на укупан број запослених, 

више од 50% лица са инвалидитетом, а који не могу обављати 

послове у нормалним условима; 

 У обавјештењу о јавној набавци уговорни орган мора назначити 

да је поступак јавне набавке резервисан искључиво за привредне 

субјекте који запошљавају више од 50 лица са инвалидитетом; 

 Резервисани уговори представља новину у односу на досадашње 

законодавство; 

 Основни социјални аспект је имплементиран у нови Закон. 

 

Тања Зубовић, дипл. ецц. 

Агенција за јавне набавке БиХ 
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4.Правци дјеловања у области запошљавања ЛсИ и предузећа / 

заштитних радионица за запошљавање ЛсИ 

 
'' Постоји низ објективних баријера које отежавају или потпуно 

онемогућавају запошљавање особа са инвалидитетом. Прије свега то су 

социо-економске прилике у земљи које су повезане са процесом транзиције, а 

уназад неколико година овај процес је додатно отежала и свјетска економска 

криза. Све то узрокује високу стопу незапослености уопште и лошу 

економску ситуацију у земљи, али не смију се занемарити проблеми који 

произилазе из сегрегацијског концепта у третману ових лица. '' 

 

 

 

 

 

 

Да би се превазишле потешкоће у запошљавању  и да би дошло ефикаснијег 

и масовнијег запошљавања, Радна група се усагласила да је  потребно 

предузети 

 

4. 1. Мјере за унапређење дјеловања предузећа / заштитних радионица за 

запошљавање ЛсИ и положаја лица са инвалидитетом у цјелини 

 

 Закондавство у потпуности ускладити са највишим међународним 

стандардима, ратификованим конвенцијама и најбољом праксом 

развијених земаља 

 Прецизније  дефинисати права и обавезе послодаваца, државних 

органа илица са инвалидитетом  у области њихове професионалне 

рехабилитацијие, оспособљавања и запошљавања, 

 

И активности: 

4. 1. 1. За унапрјеђење запошљавања лица са инвалидитетом 

 

 Иницирати измјене прописа и дефинисати јединствене критеријуме за 

оцјену степена инвалидитета и преостале способности; 

 оформити службу при Заводу за запошљавање у чијем саставу би били 

и: 

• дефектолог одређеног усмјерења (контакт - Савез дефектолога), 

• психолог,  

• социјални радник. 

Задаци те службе би били усмјерени на радника и на послодавца; 

 Извршити анализу преосталих способности лица са менталном 

заосталошћу која се налазе на Заводима за запошљавање; 

Гордана Илић, 

Координатор Дневног сентра 
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 Раздвојити са базе података незапослених лица са менталном 

заосталошћу оне који су конкурентни на тржишту рада и оне за које 

стручна комисија (коју би требало допунити са дефектологом 

одређене специјалности) процијени да нису оспособљени да раде у 

отвореним радним срединама; 

 Лица са интелектуалним тешкоћама, која имају пословну способност, 

требало би да склапају уговор о раду са послодавцем, и обављају оне 

послове, за које би претходно прошли обуку ( у складу са својим 

способностима ), на  такав начин, да му се што једноставније 

приближе и поједноставе процедуру обављања његовог посла; 

Направити базу радних мјеста у отвореним радним срединама за лица 

са менталном заосталошћу; 

 Развити програме професионалног оспособљавања, преквалификације 

и доквалификације ЛсИ; 

 Повећати приходе од посебног доприноса – повећањем процената на 

0,3%,  односно  на 0,2%, како би било више средстава за стимулисање 

запошљавања лица са инвалидитетом; 

 Покренути механизме прикупљања других прихода, предвиђених по 

основу Закона и других прописа (средства посебне намјене, поклони у 

помоћи у новцу и др.) у циљу повећања прихода Фонда, односно 

корисника тих средстава; 

 Унаприједити систем обавезног запошљавања у јавним службама 

према квотном систему; 

 Континуирано пратити поштивања права радника из Закона о раду и 

Закона о заштити на раду; 

 Промовисати  запошљавање у заштитним радионицама, као 

квалитетан начин укључивања ЛсИ  у тржиште рада;  

4. 1. 2. '' Економска исплативост 

Свјесни смо трошковa који настају пружањем  подршке у запошљавању ових 

лица, али економске анализе које су урадиле земље које су покренуле овај 

процес,  говоре о исплативости оваквог начина запошљавања у односу на 

традиционалани приступ овом проблему.  

Генерални закључак проведених анализа је тај, да добит у запошљавању уз 

подршку надокнађује коштање програма, а та  добит се огледа у: 

 Остваривању зараде запосленог 

 Смањивање социјалних бенифиција 

 Повећању порезних прихода. 

Показало се такође, да се с временом уз повећање броја запослених, смањује 

ниво потребне подршке појединцима. Укратко, оваквим начином рада, од 

баласта друштва како се сада третирају, они постају равноправни чланови 

друштва који управљају својим животом! '' 

 

 Гордана Илић, 

Координатор Дневног сентра 
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4. 1. 3.  За унапрјеђење рада предузећа / заштитних радионица за 

запошљавање лица са инвалидитетом 

 

 Неопходно је направити адекватну законску регулативу која ће јасно 

дати упутства о начину организовања, регистрације и пословања 

предузећа за запошљавање инвалида, Заштитних радионица и Радних 

центара и то ускладити са одговарајућим законима који се примјењу 

за пословање привредних субјеката; 

  Радити на стварању предуслова за оснивање заштитних радионица и 

радноокупационих центара, на развоју заштитних радионица, као и на 

олакшицама за заштитне радионице, као једног од ефикаснијих 

облика запошљавања и радног ангажовања лица, којима је одређеним 

рјешењем одузета пословна способност ( развити пограме подстицаја 

и подршке развоју предузећа за запошљавање ЛсИ, обезбједити већу 

финансијску  и стручну подршку и административне погодности ... ); 

 Прецизније дефинисати законске одредбе којима се утврђује обавеза 

државних органа и других актера да одређен проценат својих потреба 

за производима и услугама задовољавају / набављањем од предузећа 

за запошљавање ЛсИ ( примјена чл. 49. ЗоПРОЗИ ); 

 Дефинисати контролне механизме ( надлежности, динамику, 

процедуре контроле и извјештавања / подношења пријава ) за вршење 

надзора над примјеном Закона и прописати озбиљне санкције, које ће 

одвраћати  од кршења обавеза утврђених законом; 

 Обављати шестомјесечну / годишњу евалуацију о реализацији 

наведених мјера / активности. 
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5.  П Р И О Р И Т Е Т Н И    К О Р А Ц И : 

 

1. Иницирати измјене и допуне, односно доношење новог Закона о 

професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида; 

2. Иницирати измјене и допуне Закона о ПДВ у – усаглашавање са 

ЗоПРОЗИ; 

3. Пратити поступак,  до коначног усвајања новог Законао јавним 

набавкама БиХ; 

4. Иницирати измјене Правилник о радним центрима,  тако да се 

омогући оснивање у заједници, без обавезе смјештаја дуже од 12 

сати дневно; 

5.  Иницирати израду Правнилника о асистенцију у процесу 

запошљавања; 

6. Иницирати израду Правилника о стимулацији предузећа / 

заштитних радионица за запошљавање ЛсИ; 

7. Иницирати враћање одузетог права на новчану накнаду ЛУИС за 

вријеме чекања запослења / на евиденцији завода за запошљавање; 

8. Иницирати усклађивање аката локалних заједница са одредбама 

ЗоПРОЗИ ( чл. 47. ); 

9. Иницирати оформљавање тима / службе за пружање подршке / 

асистенцију  у процесу запошљавања лица са инвалидиттом, чије 

дјеловање би било усмјерено и на корисника – радника и на 

послодавца; 

10. Покренути пилот пројекат за радне асистенте, који би обухватао 

предузећа, установе, заштитне радионице које данас  запошљавају 

ЛсИ, у циљу дефинисања модела и карактеристика  будућег 

профила '' асистента за запошљавање и рад ЛсИ ''. 
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6. Радови чланова Радне групе Пројекта 
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6. 1. ПОТРЕБЕ, БАРИЈЕРЕ И ПРЕПОРУКЕ  У СИСТЕМУ ПОДРШКЕ 

У ЗАПОШЉАВАЊУ  ЛИЦИМА СА МЕНТАЛНОМ ЗАОСТАЛОШЋУ 

 

'' Можете постићи било шта на свијету, 

све што желите, 

једноставно тако што ћете у довољној мјери 

помоћи другима да постигну оно што желе '' 

 

Зиг Зиглар 

 

6.1. 1. Улога значај и утицај запошљавања лица са менталном 

заосталошћу као једног од сегмената очувања преосталих радних 

способности – интеграција у заједницу и побољшање социо-

економске независности 

 

               Свако људско биће посједује потенцијал за развој и само 

континуираним радом ће доћи до остваривања развојних потенцијала. Зато и 

особама са потешкоћама у развоју друштво треба осигурати све могућности 

адекватног третмана. 

Запошљавање је битан сегмент сваког човјека. Право на рад је једно од 

темељних права што се истиче у бројним међународним документима на које 

се обавезала и наша држава, a најзначајнији су. 

 Конвенција о људским правима и 

 Конвенција о правима лица са инвалидитетом. 

Када се ради о лицима са менталном заосталошћу она су наглашена у: 

 Стандардним правилима о изједначавању могућности за особе са 

инвалидитетом,  

 Декларацији о правима особа са менталном заосталошћу усвојена од 

Генералне Скупштине УН из 1971.године и  

 Монтреалској декларацији из 2004.године 

У нашим законима и документима право на запошљавање лица са 

инвалидитетом регулише: 

 Закон о запошљавању и професионалној рехабилитацији лица са 

инвалидитетом и 

 Усвојена Политика и стратегија за унапређење друштвеног положаја 

лица са инвалидитетом 2010-2015.год. 

Према препорукама споменутих докумената за све особе са потешкоћама 

циљ увијек треба бити запошљавање у отвореним радним срединама. 

Но унаточ свим документима, прихватање лица са менталном заосталошћу 

као равноправних чланова друштва још увијек је отежано управо због тежине 

Гордана Илић, 

Координатор Дневног сентра 
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самог хендикепа и немогућности да се они самостално боре за своја права. 

Стога за превазилажење и унапређење оваквог стања неопходна је 

свеобухватна институционална подршка. 

Уз појам запошљавања најуже се повезују термини: 

 Радно вријеме 

 Плата 

 Права и обавезе 

 Економска независност и социјална интеграција 

Лица са менталном заосталошћу сусрећу се са низом препрека које им 

онемогућују да равноправно и самостално: 

 Активно траже посао 

 Пишу ЦВ и воде комуникацију с послодавцем 

 Сналазе се у радној средини 

 Извршавају радне задатке без подршке 

 Пишу пројекте у циљу самозапошљавања и сл. 

Али то незначи да не могу да раде. 

 

Без обзира да ли се запошљавали у отвореним радним срединама или под 

посебним условима (заштитне радионице, радноокупациони центри или 

запошљавање уз асистенцију) лица са менталном заосталошћу требају 

стручну подршку. Због тога када је ријеч о запошљавању лица са менталном 

заосталоћу увијек говоримо о ЗАПОШЉАВАЊУ УЗ ПОДРШКУ, које једино 

може дати резултате. Само стручни тим подршке којег чине обавезно 

дефектолог (специјалности према врсти инвалидности), психолог и социјални 

радник, ће помоћи и обезбједити запошљавање које ће дати резултате и 

осигурати таквим лицима очување радног мјеста и запошљавање које им 

пружа: 

 Учење и развој 

 Интеракција с околином и психофизички здравим људима 

 Финасијску независност 

 Самопоуздање и вриједност у друштву 

 Могућност избора и доношења одлука 

 Остварење права 

 Живот у заједници са заједницом 

Уз стручни тим подршке ове особе ће моћи да зарађују, а то значи:  

 Да се доживљавају компетентнијим, 

 Да се знатно више цијене у породици и широј околини,  

 Да лакше напредују у свим сегментима живота 

 

Код запошљавању уз подшку морамо раздвојити: 

 Запошљавање у отвореним радним срединама (за лаку менталну 

заосталост) са радним временом од 8 сати. Подршку унутар предузећа 

може да пружа едукован радник који ће имати координацију са 

дефектологом или осталим који чине стручни тим у смислу 
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отклањања предрасуда и свих препрека у обављању свакодневних 

радних задатака и могућих неспоразума. 

 Зпошљавање у заштитиним радионицама/радноокупационим 

центрима или запошљавање уз асистенцију од 4 сата за умјерену 

менталну заосталост чије радно ангажовање укључује радног 

асистента који углавном може да буде и радионичар 

Подршка у запошљавању лица са менталном заосталошћу није само нови 

приступ у рехабилитацији, него се провођењем овог програма промовише 

једнакост у друштву за ове особе са основним циљем, интеграција ових лица 

у друштво. Коријен оваквог начина запошљавања је нормализација која 

тврди како свако има право на интегрисан  живот у заједници и право на рад 

уз праведну надокнаду. 

Уз стручни тим подршке ове особе ће моћи да зарађују, а то значи:  

 Да се доживљавају компетентнијим, 

 Да се знатно више цијене у породици и широј околини,  

 Да лакше напредују у свим сегментима живота 

 

             Кључни принципи запошљавања уз подршку подразумјевају нове 

стратегије, принципе и начин рада. Интеграција подразумјева више од 

физичке присутности на радном мјесту. Она обухвата и лица без потешкоћа 

који заједно раде, једни близу других, дијеле паузе и социјалне активности 

послије посла. 

 

 

6.1.2. Позадина проблема 

  

На основу истраживања разлога и фактора који углавном доводе до 

потешкоћа и који ремете односе у предузећу између особе са менталном 

заосталошћу и осталих у радној средини сазнали смо да је то: 

a. Страх да ће неко од радника у колективу открити да особа има 

диплому специјалне школе и да ће послије тога бити 

шиканиран, искључиван......и сл. То их паралише да затраже 

помоћ у раду јер тражење помоћи за њих значи признавање да 

не могу обавити одређени посао. Имају тенденцију да почетно 

несналажење у послу доживљавају као потврду властите 

неспособности због сатња менталне заосталости. 

b. Ако зна за њихово стање особа која их прихвата, прихвата их 

са предрасудама и сваки њихов неуспјех и несналажење у 

послу приписује се њиховој менталној заосталости. 

c. Нису довољно едуковани за додјељен им посао  

d. Немогућност испуњавања норме и адекватног одговора на 

радне задатке који су пред особу постављени. Они не могу  бар 

у почетку бити нормирани. 

e. Превише шефова и наредби које „пљуште“ са свих страна 

f. Промјена неколико радних мјеста у току дана. 
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g. Окривљивање њих за све лоше што се деси у колективу и 

довођење у ситуацију да се стално бране и правдају. 

h. Заједљиве примједбе које до њих долазе на рачун њиховог 

обављеног посла. 

i. Особа која га води не зна добро свој посао и радно мјесто на 

које је примљено такво лице да би могла да тачно увиди гдје 

гријеши, нема добре организационе способности посла те 

долази до конфузних ситуација у којим се не зна ко шта ради у 

колективу и нема добре едукацијске способности кад се 

објашњава шта се од њих очекује и на који  начин трбају да 

одговоре радним задацима  

j. Сполно узнемиравање женске радне снаге. 

 

 

6.1.3.  Препоруке за превазилажење уочених потешкоћа за ефикасније и 

масовније запошљавање 

 

              Постоји низ објективних баријера које отежавају или потпуно 

онемогућују запошљавање особа са инвалидитетом. Прије свега то су социо-

економске прилике у земљи које су повезане са процесом транзиције, а 

уназад неколико година овај процес је додатно отежала и свјетска економска 

криза. Све то узрокује високу стопу незапослености уопште и лошу 

економску ситуацију у земљи, али несмију се занемарити проблеми који 

произилазе из сегрегацијског концепта у третману ових лица.  

Да би се превазишле потешкоће у запошљавању  и да би дошло ефикаснијег 

и масовнијег запошљавања потребно је:  

 Извршити анализу преосталих способности лица са менталном 

заосталошћу која се налазе на Заводима за запошљавање 

 Раздвојити са базе података незапослених лица са менталном 

заосталошћу оне који су конкурентни на тржишту рада и оне за које 

стручна комисија (коју би требало допунити са дефектологом 

одређене специјалности) процијени да нису оспособљени да раде у 

отвореним радним срединама. 

 Направити базу радних мјеста у отвореним радним срединама за лица 

са менталном заосталошћу 

 Радити на стварању предуслова за оснивање заштитних радионица и 

радноокупационих центара, на развоју заштитних радионица, као и на 

олакшицама за заштитне радионице као једног од алтернативних 

облика запошљавања и радног ангажовања лица којима је одређеним 

рјешењем одузета пословна способност 

 Радити на развоју социјалног предузетништва 
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6.1.4. Препоруке које би унаприједиле процес запошљвања лица са 

менталном заосталошћу 

 

За квалитетно запошљавање лица са менталном заосталошћу потребна је 

стручна подршка која ће помоћи и лицу са потешкоћама и послодавцу. Мора  

постојати особа (тим) којој се може у случају потешкоћа обратити и 

послодавац и запослено лице са инвалидитетом, особа која ће дати осјећај 

сигурности и подршку и једном и другом  

Стога за унапређење процеса запошљавања лица са менталном заосталошћу 

неопходна је : 

 Институционална подршка у оформљавању стручног тима 

 Праћење примјене Закона о запошљавању и професионалној 

рехабилитацији лица са инвалидитетом 

 Праћење поштовања права радника из Закона о раду и Закона о 

запошљавању и професионалној рехабилитацији лица са 

инвалидитетом 

 Вратити  право које је су ова лица имала    почетком деведесетих 

година као надокнада чекања на посао 

 Редовне инспекцијске контроле предузећа и јавних установа у 

примјени Закона о запошљавању и професионалној рехабилитацији 

лица са инвалидитетом (броја запослених лица инвалидитетом у 

односу на укупан број запослених лица, злоупреба средстава Фонда за 

запошљавање и професионалну рехабилитацију лица са 

инвалидитетом 

 

6. 1. 5. Економска исплативост 

Свјесни смо трошковa који настају пружањем  подршке у запошљавању ових 

лица, али економске анализе које су урадиле земље које су покренуле овај 

процес  говоре о исплативости оваквог начина запошљавања у односу на 

традиционалани приступ овом проблему. Генерални закључак проведених 

анализа је да добит у запошљавању уз подршку надокнађује коштање 

програма, а та  добит се огледа у: 

 Остваривању зараде запосленог 

 Смањивање социјалних бенифиција 

 Повећањем порезних прихода 

Показало се такође да се с временом уз повећање броја запослених, смањује 

ниво потребне подршке појединцима. Укратко, оваквим начином рада, од 

баласта друштва како се сада третирају лица са менталном заосталошћу, 

стварамо ресурсe друштва који одлучујu и управљju својим животом.  

 

Литература: 

Група  аутора, уредница Даниела Братковић: Запошљавање уз подршку, 

Удруга за промицанје инклузије, Загреб, 2005. 
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6. 2. ПРИМЈЕР ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

У ЦЕНТРУ “ЗАШТИТИ МЕ” 

 

Резиме: Америчка асоцијација за менталну ретардацију (ААМР) дефинише је 

као значајно ограничење у свеукупном функционисању појединца, које се 

јавља прије осамнаесте године, а карактерисано је:  

- значајним исподпросјечним интелектуалним функционисањем 

(мишљење, закључивање, планирање, рјешавање проблема, 

апстрактно мишљење, разумијевање комплексних идеја, учење и 

учење на основу искуства), 

ограничењима у двије или више адаптивних вјештина (комуникација, брига о 

себи, становање, сналажење у околини, здравље, сигурност, слободно 

вријеме, рад, функционална академска знања).  

Узимајући у обзир наведено овим лицима је потребна одређена подршка и 

након завршеног професионалног оспособљавања и запошљавања. Зато је 

запошљавање уз подршку најбољи начин да се помогне особама са 

менталном заосталошћу да раде на отвореном тржишту рада, омогућујући им 

да што квалитетније испуњавају своје радне обавезе. 

Кључне ријечи: ментална заосталост, запошљавање уз подршку. 

 

     Према важећем Правилнику о разврставању лица са сметњама у физичком 

и психичком развоју (Број: 01-020-101.40 од 24.12.2003. године) који је у 

складу са међународном класификацијом болести (МКБ-10, 1999.), са 

менталном заосталошћу (Ф 70 – Ф 99) се сматрају лица заустављеног или 

непотпуног менталног развоја, који се нарочито карактерише поремећајем 

оних способности и вјештина које се појављују у току развојног периода и 

које доприносе свеукупном нивоу интелигенције, као што су когнитивне, 

говорне, моторне и социјалне способности (члан 11). Ментална заосталост 

може да се јави са другим и без других менталних или тјелесних поремећаја.  

Интелектуални ниво се изражава ИQ од 0 до 69. 

Лица са менталном заосталошћу се разврставају на: 

•  лако ментално заостала лица,  

• умјерено ментално заостала лица,  

• теже ментално заостала лица,  

• тешко ментално заостала лица. 

     Лако ментално заостала лица могу да раде, да остварују и одржавају добре 

социјалне контакте и да доприносе друштву. 

     Умјерено ментално заостала лица могу да науче у неком степену 

самозаштиту, да стекну извјесну адекватну комуникацију и вјештине. И у 

одраслом добу им је потребна помоћ да би живјели и радили у заједници. 

мр Свјетлана Љевар-Лучић, 

Центар '' Заштити ме '' 

Бања Лука 
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     С обзиром на то да постоје ограничења у интелектуалном функционисању 

(мишљење, закључивање, планирање, рјешавање проблема, апстрактно 

мишљење, разумијевање комплексних идеја, учење и учење на основу 

искуства),  и адаптивном понашању (комуникација, брига о себи, становање, 

сналажење у околини, здравље, сигурност, слободно вријеме, рад, 

функционална академска знања), овим лицима је потребна одређена подршка 

и након завршеног професионалног оспособљавања и запошљавања. Модел и 

интензитет потребне подршке одређује се индивидуално према 

карактеристикама сваког појединца како би што успјешније функционисао у 

својој радној и социјалној средини. Зато је запошљавање уз подршку најбољи 

начин да се помогне особама са менталном заосталошћу да раде на 

отвореном тржишту рада, омогућујући им да што квалитетније испуњавају 

своје радне обавезе. 

      Кад се ради о ментално заосталим лицима требамо направити разлику 

између: 

- запошљавања у редован радни однос под општим условима и  

- запошљавање уз подршку које подразумијева плаћене радне 

активности у редовној радној средини. Подршку им пружа  радни 

асистент.  

    Запошљавање особа с менталном заосталошћу, које се налазе у посебно 

тешком положају на тржишту рада, повезано је с низом препрека: велика 

незапосленост у друштву, предрасуде и неповољни ставови послодаваца 

према овим лицима јер их сматрају радно некомпетентним и с тешкоћама у 

социјалном понашању, недовољна и непотпуна  информисаност,  

непровођење закона. 

     Имајући све ово у виду, у Центру „Заштити ме“ је запослено пет лица са 

посебним потребама;  

1. Р. М. (лмз), кувар, ради у кухињи од 1996. године; 

2. Ж. Н. (лмз), кувар, ради у кухињи од 2002. године; 

3. Д. Л. (лмз), фризер, ради као помоћна радница од 2002. године; 

4. Е. Ј. (лмз), фризер, ради као помоћна радница од 2002. године; 

5. Д. Б. (оштећење слуха), кројач, ради у вешерају од 2003. године.  

Првих четворо запослених су оспособљавање завршили у Центру. 

Имају припадајуће обавезе и права из радног односа као и свако други 

запослен у Центру. У почетку, подршка је била свакодневна, али се временом 

смањивала како су они бивали самосталнији и одговорнији. Распоређени су у 

смјене са већ искусним колегама који им (осим наставника и стручних 

сарадника) пружају подршку када је то потребно. 

Наше искуство говори да се на овај начин могу савладати препреке и 

остварити дугорочан напредак по питању запошљавања особа са менталном 

заосталошћу. 

     Цијенећи све наведено, приједлог је сљедећи: оформити службу при 

Заводу за запошљавање у чијем саставу би били и: 

• дефектолог одређеног усмјерења (контакт - Савез дефектолога), 

• психолог,  

• социјални радник. 
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Задаци те службе би били усмјерени на радника и на послодавца. 

У односу на радника задаци би били: 

• база података, 

• помоћ у сналажењу на тржишту рада (писање молби, представљање 

својих компетенција послодавцу), 

• активно тражење посла и повећање могућности запошљавања, 

• идентификација радних мјеста и евентуално прилагођавање 

индивидуалним могућностима, 

• подршка и праћење радника у остваривању права и обавеза из радног 

односа, 

• савјетодавна помоћ у рационалном трошењу зарађеног новца,  

• социјална инклузија. 

Кад је послодавац у питању потребно је радити на: 

• сензибилизација послодаваца, 

• ублажавање и отклањање предрасуда, 

• подршка послодавцу, 

• информисање и сензибилизација запослених. 

 

6. 2. 1. Закључак 

    Запошљавање особа с менталном заосталошћу, које се налазе у посебно 

тешком положају на тржишту рада, повезано је с низом препрека: велика 

незапосленост у друштву, предрасуде и неповољни ставови послодаваца 

према овим лицима јер их сматрају радно некомпетентним и с тешкоћама у 

социјалном понашању, недовољна и непотпуна  информисаност,  

непровођење закона.  

Лако ментално заостала лица могу да раде, да остварују и одржавају добре 

социјалне контакте и да доприносе друштву. Умјерено ментално заостала 

лица могу да науче у неком степену самозаштиту, да стекну извјесну 

адекватну комуникацију и вјештине. И у одраслом добу им је потребна помоћ 

да би живјели и радили у заједници. Зато је запошљавање уз подршку 

најбољи начин да се помогне особама са менталном заосталошћу да раде на 

отвореном тржишту рада, омогућујући им да што квалитетније испуњавају 

своје радне обавезе На овакав начин се могу савладати препреке и остварити 

дугорочан напредак у запошљавања особа са менталном заосталошћу. 
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6.3. ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА  

МЕНТАЛНОМ ЗАОСТАЛОШЋУ   

У СКЛАДУ СА   ЊИХОВИМ     

СПОСОБНОСТИМА 

 И МОГУЋНОСТИМА 

 

6.3.1. Увод 

 

Добро професионално оријентисане МР особе лаког (умјереног) 

степена су у потенцијалној могућности да се запосле и остварују доходак. 

Подручја у којима реално проналазе посао су област пољопривреде, у 

индустрији, занатским радионицама, и у заштитним радионицама за умерено 

МР особе. 

  Запошљавање у отвореној привреди је свакако најбољи начин 

запошљавања МР особа, но економска моћ једне земље је веома важан 

фактор који утиче на запосленост МР особа. Важно је да се свакоме омогући 

да ради посао према својим способностима и могућностима, јер запослене 

МР особе имају адекватније понашање, себе уважавају, кооперативнији су и 

задовољнији. Ментално ретардираним особама потребна су посебна помагала 

и опрема уколико поред менталног дефицита имају и друго оштећење (слуха, 

вида или су телесно инвалидни).  

У сваком случају, МР особама треба пружити подршку у свим 

сегментима живота и рада. Ако успех МР особе да се снађе у друштву 

посматрамо са аспекта шта друштво за њега значи, колико придоноси 

квалитету његовог живота, онда су ефекти немерљиви у поређењу са трудом 

и радом људи из његове непосредне околине. 

Рад је важан свакоме од нас јер нам пружа могућности:учења и 

развоја, финансијске независности, остваривања позитивно вреднованих 

друштвених улога, могућности избора и доношења одлука о животу, 

остваривања различитих права и др. 

Запошљавање уз подршку представља плаћени рад који обавља особа 

с интелектуалним тешкоћама у редовној радној средини уз континуирано 

праћење и подршку. Подршку пружају радни асистенти, а у каснијем току 

особе из радне средине. 

 

6. 3. 2. Разлози запошљавања уз подршку 

 Особе с интелектуалним тешкоћама спремне су и способне радити тј. 

обављати одређене задатке у редовној радној средини. 

 Многим је особама потребна дуготрајна или стална подршка да би се 

успјешно оспособиле за рад и запослиле. 

 Многим особама с тешкоћама које су способне испунити захтјеве 

одређеног радног мјеста потребни су други облици подршке 

индиректно повезани с послом (долазак и одлазак на посао, 

располагање новцем и сл.) 

Саша Зрнић-Кевић, 

дипл.социјални радник, 

Центар за социјални рад 

Бања Лука 
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 Особе с интелектуалним тешкоћама најбоље уче у природним 

ситуацијама па им је најлакше научити обављати послове на 

конкретним радним мјестима у редовним условима. 

 

6. 3. 3. Значај запошљавања уз подршку 

 интеракција са особама без тешкоћа 

 особа прима новчану накнаду и користи друге бенефиције као што су 

боловање, годишњи одмор, додатна едукација и оспособљавање, 

 особа се најприје смјешта у радну средину и потом јој се пружа обука за 

конкретан посао, 

 свако може бити укључен у запошљавање уз подршку без обзира на ниво 

тешкоћа 

 подршка је флексибилна тј. прилагођава се потребама конкретне особе 

 Пружа  се континуирана подшка како би особа задржала  жељени посао или 

пронашла нови 

 особе с тешкоћама одлучују гдје и под којим условима желе радити. 

 

6.3. 4. Програм обухвата сљедеће фазе: 

 

1. Процјена у функцији запошљавања - открива способности, интересе и 

навике које дају позитивну слику о клијенту и његовим потребама у 

односу на запошљавање. 

2. Заступање особа у проналажењу жељеног и адекватног радног мјеста - 

укључује контактирање потенцијалних послодаваца, проналажење 

одговарајућег радног мјеста и припрему послодавца. 

3. Анализа и прилагодба радног мјеста. 

4. Креирање и провођење лично усмјереног програма подршке -  темељи 

се на анализи редовних и повремених радних задатака те других 

радњи везаних за посао. 

5. Пружање подршке особи при обучавању и увјежбавању извођења 

радних задатака (уз подршку радног асистента). 

6. Пружање подршке особи у стицању социјалне компетенције и 

остваривању социјалних односа у радној средини (уз подршку радног 

асистента). 

7. Пружање подршке особи у ситуацијама индиректно повезаним са 

запошљавањем, у заштити права и тражењу помоћи (уз подршку 

радног асистента). 

8. Трајно праћење особе и након темељног обучавања (кроз 

комуникацију с послодавцем, пружање додатне подршке према 

потреби, интервенисање код промјене радног мјеста, радних 

активности или услова рада, у проблемским и кризним ситуацијама). 

9. Праћење радне ефикасности и адекватности подршке. 
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6. 3. 5. Препоруке за запошљавање 

Особе с интелектуалним тешкоћама које имају пословну способност склапају 

уговор о раду са послодавцем и обављају оне послове за које би прошле 

обуку која би била организована на такав начин да што једноставније 

приближе кориснику, односно раднику запосленом на одређеном радном 

мјесту приближе и поједноставе процедуру обављања његовог посла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 4. “Запошљавање и  друштвено  укључивање инвалида у Републици 

Српској - тренутно стање и перспективе” 

 

 Увод 

 Значај запошљавања лица са инвалидитетом 

 Тренутно стање у области запошљавања ЛсИ 

 Проблеми у оставривању права на запошљавање 

 Закључна разматрања и мјере за унапређење запошљавања 

 

6. 4. 1. Увод 

 Циљ овог реферета је да се право инвалида на запошљавање 

сагледа и анлизира као људско право и основни начин друштвеног 

укључивања, 

 Право на запошљавње се посматра као основ економске и 

социјалне сигурности инвалида и једно од основних људских прва, 

 Запошљавање као један од начина остваривања права на рад 

инвалиди оставрује се на основу једнакости, 

 Запошљавање доприноси ресоцијализацији инвалида. 

 Нормативни оквир гарантује инвалидима  право на рад и 

запошљавање без дискриминације, 

 Запошљавање инвалида има мјесто у политикама и стратегијама 

запошљавања, 

 Неопходност дијалога јавне власти и инвалида око политике 

запошљавања, 

 Мјере за унапређење запошљавања и обезбјеђење достојанства на  

раду.  

 

 

Тодор Скакић, 

дипл. правник 

Министарство рада и борачко 

инвалидске  заштите 

заштите 
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6. 4. 2. Значај запошљавања лица са инвалидитетом 

 Рад инвалида користан за друшво, 

 Инвалиди ствараоци средстава, 

 Својим радом инвалиди доприносе државној економији   

 Запошљавање смањује потребу за  буџетским средствима, 

 Запошљавање инвалида смањује сиромаштво,  

 Запошљавање је основе  економске сигурности,  

 Обезбјеђење средства за егзистенцију породице, 

 Остваривање права по основу рада, 

 Запошљавање основ социјалне сигурности  

 Запослени инвалид имају више самопоштовања и  самопуздања, 

 Запослени инвалиди су друштвено активнији и прилагодљивији 

 

 

6. 4. 3 .Тренутно стање у области запошљавања ЛсИ 

 Народна скупштина Републике Српске је 2004. године усвојила Закона 

о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида прав у региону 

 Ради потребе побољшања појединих законских рјешења 2006. и 2009. 

године вршене су измјене и допуне Закона и сачињен Пречишћени 

текст 

 У плану рада Народне скупштине Републике Српске планирано је 

разматрање новог нацрта Закона у III кварталу 2011. године 

 Законом се уређују права, услови и поступак професионалне 

рехабилитације, оспособљавања и запошљавања лица с 

инвалидитетом и смањеном радном способношћу, оснивање 

организација и дјелатност установа, предузећа и других организација 

које се баве професионалном рехабилитацијом и запошљавањем 

инвалида, под општим и посебним условима. 

 Законом је дата дефиниција инвалида на начин да је инвалид, према 

овом закону, свако лице код којег постоји тјелесно, чулно или 

ментално оштећење и ментална ретардација, које за посљедицу има 

трајну или привремено (на најмање 12 мјесеци) смањену могућност 

рада и задовољавања личних потреба у свакодневном животу, без 

озбира на врсту или вријеме настанка инвалидности. 

 Инвалиди имају право на запошљавање на тржишту рада под општим 

или посебним условима. 

 Право на запошљавање на тржишту рада под општим условима 

инвалиди остварују посредством служби за запошљавање, агенција и 

самостално. 

 Право на запошљавање под посебним условима имају инвалиди са 

најмање 40% инвалидности, лица са најмање 70% тјелесног оштећења 

и лица са лаком и умјереном менталном ретардацијом. 

 Запошљавањем инвалида под посебним условима сматра се обавезно 

запошљавање инвалида у државним органима, јавним установама и 

предузећима у власништву Републике, која нису основана за 
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запошљавање лица са инвалидитетом у складу са овим законом по 

квотном систему (најмање 1 инвалид на сваких 16 запослених 

радника). 

 Запошљавање под посебним условима је и запошљавање у установи, 

предузећу или заштитној радионици основаним ради запошљавања 

инвалида који се на основу радних и општих способности не могу 

запослити на отвореном тржишту рада или одржати своје запослење 

уз примјену олакшица из члана 44. овог закона. 

 Запошљавањем под посебним условима сматра се и самозапошљавање 

(оснивање властитог предузећа и обављање самосталне дјелатности), 

те запошљавање у породичном предузећу. 

 Предвиђено оснивање предузећа за запошљавање инвалида 

 Као предузеће за запошљавање инвалида, сматра се предузеће у коме 

је запослено најмање 51% инвалида са најмање 40% инвалидности, 

лица са најмање 70% тјелесног оштећења или лица са лаком и 

умјереном менталном ретардацијом. 

 Предузеће за запошљавање инвалида могу основати: Република, 

општина, односно јединице локалне самоуправе, предузеће, установа, 

као и друго правно лице и грађани Републике. 

 Предузеће за запошљавање инвалида, установа за професионалну 

рехабилитацију, заштитна радионица и радни центар ослобађају се 

плаћања пореза и царина у складу са пореским и царинским 

прописима. 

 Предузеће, установа, заштитна радионица и радни центар плаћају 

комуналне услуге, телефонске услуге и трошкове електричне енергије 

под условима који важе за домаћинства. 

 Државни органи и друга правна лица из члана 16. став 1. овог закона 

дужни су 20% својих потреба за производима и производним услугама 

које производе и пружају предузећа за запошљавање инвалида 

задовољавати од ових предузећа, под условима који владају на 

тржишту. 

 Послодавац који запосли незапосленог инвалида према одредбама 

овог закона, има право на новчани стимуланс и враћање доприноса. 

 Новчани стимуланс из става 1. овог члана одређује се у висини 

годишњег доприноса уплаћеног на плату запосленог радника који 

ради на истим пословима на које се запошљава инвалид и одобрава се 

послодавцу приликом запошљавања инвалида у складу са уговором 

закљученим између послодавца и Фонда за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање. 

 Право на пореска и царинска ослобођања и олакшице предвиђене 

царинским и пореским прописима, као и права и олакшице 

предвиђене овим законом и другим прописима, припадају инвалидима 

који обављају самосталну дјелатност, у смислу пореских прописа, те 

лицима која обављају пољопривредну дјелатност као једино, главно 

или допунско занимање. 
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 Ова права припадају и родитељу, брачном другу или дјетету који са 

тим лицем заснује радни однос у својству радника или јединог 

оснивача предузећа или самосталне радње, те који према том лицу 

испуњава обавезе послодавца из радног односа и у вези с радним 

односом. 

 

 

6. 4. 4. Проблеми у оставривању права на запошљавање 

 Постојање предрасуда и стереотипа, 

 Неједнак положај и третман  инвалида обзиром на узрок 

инвалидности, 

 Недовољно стимулисање и подршка запошљавању инвалида, 

 Недостатак програмских мјера за оснивање предузећа за запошљавање 

инвалида,  

 Колизија законски норми којима је прописана обавеза набављање 

производа и услуга од предузећа за запошљавање инвалида 

 Неадекватно образовање инвалида, 

 Недостатак установа за професионалну рехабилитацију, 

 Недовољан подстицај самозапошљавања, 

 Недовољна интеграција инвалида на отвореном тржишту рада, 

 Недовољно запошљавање у јавном сектору,   

 

 

6. 4. 5. Мјере за унапређење положаја ЛсИ 

 Закондавство у потпуности ускладити са највишим међународним 

стандардима, ратификованим конвенцијама и најбољом праксом 

развијених земаља 

 Прецизније  дефинисати права и обавезе послодаваца, државних 

органа и инвалида у области професионалне рехабилитацијие, 

оспособљавања и запошљавања инвалида 

 

 

6. 4. 6. Закључна разматрања и мјере за унапређење запошљавања 

 Иницирати измјене прописа и дефинисати јединствене критеријуме за 

оцјену степена инвалидитета и преостале способности, 

 Радити на успостављању јединственог институционалног модела за 

оцјену степена инвалидитета и преостале способности 

 Развити програме професионалног оспособљавања, преквалификације 

и доквалификације инвалида 

 Унаприједити систем обавезног запошљавања у јавним службама 

према квотном систему, 

 Развити пограме подстицаја и подршке развоју предузећа за 

запошљавање инвалида, 

 Обезбједити већу финансијску  и стручну подршку и административне 

погодности,   
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 Промовисати заштитно запошљавање као квалитетан начин 

укључивања инвалида у тржиште рада,  

 Прецизније дефинисати законске одредбе којима се утврђује обавеза 

државних органа и других актера да одређен проценат својих потреба 

за производима и услугама задовољавају набављањем од предузећа за 

запошљавање инвалида 

 Дефинисати контролне механизме за вршење надзора над примјеном 

Закона и прописати озбиљне санкције које ће одвраћати  од кршења 

обавеза утврђених законом 

 Унаприједити дијалог и партнерство између релевантних друштвених 

фактора, 

 Унапређење запошљавања има за циљ да рад инвалида постане основ 

њихове  економске и социјалне сигурности и сигуран начин 

укључивања инавлида у друштвене токове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

6. 5. ПРИЈЕДЛОЗИ 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА  ЗАПОШЉАВАЊА  

ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 Да би смо уопште могли утицати на побољшање стања запошљавања 

лица са инвалидитетом морамо првенствено побољшати, односно 

допунити Закон у тим областима; 

 Пошто је констатовано да су средства, односно приходи од посебног 

доприноса прескромни, добро би било повећати те проценте на 0,3%  

односно 0,2% како би било више средстава за стимулисање 

запошљавања лица са инвалидитетом; 

 Други приходи предвиђени по основу Закона и других прописа 

(средства посебне намјене, поклони у помоћи у новцу и др.) нису још 

нити почели да се реализују, што такође умањује приход Фонда; 

 Код корисника средстава (Послодавци), било би добро додјељивати 

висину новчаног стимуланса за запошљавање лица са инвалидитетом 

сразмјерно проценту инвалидности, тако да више стимулишемо лица 

са већим процентом инвалидитета; 

Зоран Тепић, дипл.инж. 

Фонд за професионалну 

рехабилитацију и 

запошљавање инвалида 
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 Интензивирати, односно створити повољније услове за отварање 

заштитних радионица и радних центара, како би се запошљавала лица 

са инвалидитетом под посебним условима; 

 Код кориштења Члана 45. (пореске и царинске олакшице) требало би 

инсистирати на усклађивању те области са Законом о индиректном 

опорезивању и са Законом о јавним набавкама БиХ како би лица са 

инвалидитетом могли користити у пуном капацитету повластице из 

тог Члана; 

 Због слабог кориштења Члана 49. Закона, многа предузећа за 

запошљавање лица са инвалидитетом и Заштитне радионице не знају 

како даље, ко је одговоран  и коме се децидно треба обратити за 

кршење појединих ставки из поменутог Закона; 

 За кориштење повластица из Члана 47. Закона (комуналне услуге), 

такође локалне заједнице нису ускладиле своје акте са Законом о 

професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида па повластице користи само онај ко употријеби свој лични 

ауторитет или познанство са руководством даваоца услуге – 

повластице; 

 

Ово су све  примједбе и приједлози који би сигурно 

допринијели побољшавању рјешавања запошљавања лица са 

инвалидитетом, као и кориштења свих позитивних 

повољности које даје овај Закон 
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6. 6. Запошљавање и професионална рехабилитација у  

Стратегији унапређења друштвеног положаја  

лица са инвалидитетом у Републици Српској  2010–2015 

 и искуства из праксе 
 

 

 6. 6. 1. Стратегија унапређења друштвеног положаја лица са 

инвалидитетом у Републици Српској  2010–2015. идентификује 

запошљавање као један од основних предуслова за испуњење циљева 

стретегије кроз обалaст 5  Запошљавање и професионална рехабилитација 

 

Нормативни и институционални оквир у области запошљавања у 

Републици Српској, усклађен са међународним стандардима, представља 

добар предуслов за провођење политике запошљавања и гаранцију једнаких 

права за лица са инвалидитетом.  

 

Запошљавање, коме претходи адекватна професионална и друга 

рехабилитација, најбоља је одбрана од социјалне искључености и један од 

главних начина да се постигне пуно учешће лица са инвалидитетом у 

друштву.  

 

Процес професионалне рехабилитације и запошљавања инвалида у 

Републици Српској, поред добрих рјешења и пракси, има своје слабости које 

се огледају, прије свега, у: 

 некомпатибилности система, 

 непостојању адекватног плана образовања и професионалне 

рехабилитације према потребама тржишта рада, 

 недовољној информисаности о могућностима које нуде 

нормативни и институционални оквири, 

 општем стању економског и привредног живота и 

 предрасудама и стереотипима према лицима са инвалидитетом. 

 

Задатак и циљ ове Стратегије јесте да афирмише развој политике 

запошљавања, имајући у виду опште и специфичне потребе лица са 

инвалидитетом.  

Мр. Оливера Мастикоса,  

Координатор израде Стратегије за РС, 

Јавна установа '' Центар за социјални рад '' 

Бања Лука 
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6. 6. 2. Циљ 5.1. Развијати институционалне капацитете за провођење 

професионалне рехабилитације лица са инвалидитетом 

 

Активности: 

 

5.1.1. Истраживање потреба за професионалном рехабилитацијом са јасно 

дефинисаним критеријумима; 

5.1.2. Анализирање, дорада и обједињавање правилника којима је 

регулисано питање оцјене радне способности и права на 

професионалну рехабилитацију појединих категорија лица са 

инвалидитетом; 

5.1.3. Формирање јединствене институције за оцјену радне способности 

лица са инвалидитетом на нивоу Републике Српске; 

5.1.4. Постизање максималне координације свих актера укључених у процес 

професионалне рехабилитације; 

5.1.5. Промовисање развоја и даљег усавршавања стручњака који се баве 

професионалном рехабилитацијом, са посебним акцентом на лица са 

инвалидитетом која се налазе у процесу рехабилитације кроз 

коришћење нових технологија и уређаја дизајнираних за та лица; 

5.1.6. Промоција професионалне рехабилитације као предуслова за 

запошљавање и социјалну укљученост лица са инвалидитетом. 

 

 

 

6. 6. 3. Циљ 5.2. Постићи бољу информисаност надлежних органа 

републичког и локалног нивоа, послодаваца, синдиката, грађана о 

постојању Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 

инвалида, као и о погодностима, бенефицијама и другим стимулативним 

мјерама које пружа наведени закон 

 

Активности: 

 

5.2.1. Организовање јавних кампања, семинара, савјетовања, промоција, 

округлих столова, медијских промоција, рекламних материјала и сл.; 

5.2.2. Праћење примјене постојећих закона и примјена казнених одредби у 

случају избјегавања или непоштовања обавеза; 

5.2.3. Оснаживање лица са инвалидитетом и њихове организације како би се 

у случајевима кршења законских права прибјегло судској заштити и 

искористила неопходна правна средства. 
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6. 6. 4. Циљ 5.3. Створити предуслове за оснивање предузећа и осталих 

организационих облика за запошљавање инвалида 

 

Активности: 

 

5.3.1. Дефинисање привредних области погодних за оснивање предузећа и 

увођење номенклатуре занимања лица са инвалидитетом; 

5.3.2. Јачање сарадње између Фонда за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање, Агенције за развој средњих и малих предузећа и Завода 

за запошљавање Републике Српске у циљу стварања финансијске 

подршке оснивању предузећа за запошљавање лица са инвалидитетом;  

5.3.3. Обезбјеђивање административних погодности и пружање стручне 

помоћи правним и физичким лицима од стране локалне заједнице; 

5.3.4. Оснивање службе за истраживање и пружање помоћи лицима са 

инвалидитетом, предузећима и организацијама лица са инвалидитетом 

у идентификацији радних мјеста и запошљавању; 

5.3.5. Формирање асоцијације предузећа за запошљавање лица са 

инвалидитетом ради њиховог јединственог наступа пред надлежним 

републичким и државним органима. 

 

 

 

6. 6. 5. Циљ 5.4. Развити инклузивно тржиште рада  

 

Активности: 

 

5.4.1. Јачање менаџерских и предузетничких способности лица са 

инвалидитетом кроз развој њихових капацитета, вјештина и 

потенцијала;  

5.4.2. Оснаживање приступа у области рада који преферира услуге 

посредовања у односу на приступ у којем је доминирала евиденција, 

те едукација особља у службама за запошљавање. 

 

 

 

6. 6. 6. Циљ 5.5. Развити социјално предузетништво 

Активности: 

 

5.5.1. Оснивање заштитних радионица и радних центара. 
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6. 6. 7. Циљ 5.6. Унаприједити партнерство и дијалог јавног, невладиног 

и приватног сектора у области запошљавања и социјалне 

рехабилитације лица са инвалидитетом 

 

Активности: 

 

5.6.1. Подршка иницијативама организација и појединаца који се баве 

запошљавањем лица са инвалидитетом; 

5.6.2. Едукације свих актера провођења политика у циљу што боље 

међусобне информисаности, координације рада и сензибилизације 

јавности о потребама и могућностима лица са инвалидитетом, без 

предрасуда, баријера и негативних ставова; 

5.6.3. Увођење репрезентативности организација које представљају и 

заступају интересе лица са инвалидитетом;  

5.6.4. У оквиру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, које је 

ресорно надлежно за ову област, иницирати да се образује и кадровски 

оспособи посебна организациона јединица која би искључиво 

обављала послове управе у области професионалне рехабилитације и 

запошљавања лица са инвалидитетом. 

 

 

6. 6. 8.  Искуства из праксе 

 

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида РС који је 

на снази дао је од 2004. године значајне резултате запошљавању особа са 

инвалидитетом посебно у дијелу везаном за поврат доприноса.  

Његовом примјеном је уочено да се у пракси не примјењују дјелови закона 

који се односе на Заштитне радионице и Радне центре јер они нису 

евидентирани у Закону о привредним друштвима, али ни у Закону о 

социјалној заштити. Постојећи Правилник о ближим условима у погледу 

простора, опреме и стручности радника за оснивањ радног центра није 

адекватан захтјевима мобилних облика подршке какве је могуће у нашем 

друштву развити у односу на економско стање у друштву. Постојећи 

правилник је намјењен више за установе за смјештај него мобилни дневни 

центар.  

У пракси се још није започело са примјеном члана 44. који спомиње 

могућност ангажмана радних асистената. Сматрамо да се овај члан треба 

уредити посебним правилником. Ситуација је сазрела да се кроз пилот 

пројекте утврде потребе и објективне могућности за примјену радних 

асистената у пракси, посебно у односу на предузећа као што је „Завод 

дистрофичара“ Бањалука. 

Посебно је важно у периоду новонастале тешке економске ситуације 

подржати предузећа за запошљавање инвалида за суфинансирање програма 

за одржавање запослености инвалида (члан 55.). 

Иако је Законом створена обавеза за запошљавање лица са инвалидитетом у 

органима државне управе, органима правосуђа и другим државним органима, 
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органима локалне управе, јавним службама, установама и фондовима, те 

предузећима у власништву или у већинском власништву РС, ова предузећа не 

добијају стимулансе за адаптацију радних мјеста што дјелом утиче на мањи 

степен заинтересованости за запошљавање лица са инвалидитетом која 

требају адаптацију радних мјеста и додатна помагала (слијепа лица, лица 

корисници колица, лица саоштећењима горњих екстремитета).  

 

 

6. 6. 9. Мјере које се предлажу за интервентно дјеловање: 

 

 Неопходно је направити адекватну законску регулативу која ће јасно 

дати упутства о начину организовања, регистрације и пословања 

предузећа за запошљавање инвалида, Заштитних радионица и Радних 

центара и то ускладити са одговарајућим законима који се примјењу 

за пословање привредних субјеката; 

 Правилник о радним центрима измјенити тако да се омогући 

оснивање у заједници без обавезе смјештаја дуже од 12 сати дневно; 

  Пилот пројекат за радне асистенте који би обухватао: Завод 

дистрофичара Бањалука, Центар за социјални рад Бањалука, Савез за 

ментално недовољно развијена лица њихово запошљавање уз 

асистенцију. Завод за физикалну рехабилитацију др. Мирослав 

Зотовић, Библиотеку за слијепе у Бањалуци и ДМП Добој. У овим 

предузећима и установама су запослене особе које имају потребу за 

асистенцијом и према прелиминарним процјенама могло би се 

запослити осам асистената за 35 запослених корисника; 

 Јасније прецизирати адаптације радних мјеста за особе са 

инвалидитетом и омогућити их под једнаким условима за све 

послодавце тј. Особе са инвалидитетом које  заснивају радни однос 

или му је због прогресије инвалидитета    неопходна адаптација ради 

задржавања радног мјеста. 
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'' НИСАМ ПРОБЛЕМАТИЧАН  

ЗАТО ШТО ЖЕЛИМ БИТИ, 

НЕГО ЗАТО,  

ШТО ИМАМ ПРОБЛЕМЕ!!! '' 

 

 

6. 7. ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 

 Дио  процеса  демократизације  и изградње грађанског друштва  

треба да буде и промјена односа према особама са посебним 

потребама, што значи укључивање таквих  лица у све области 

друштвеног живота заједно са другим грађанима; 

 Министарство  образовања и локална управа, треба да буде 

кључни покретач и реализатор инклузивног  образовања тих особа; 

  Дјеци са посебним потребама не треба ограничавати њихове 

могућности и достигнућа, већ им давати  постицај при извођењу 

различитих активности; 

 Дијете са посебним потребама има право да се школује у 

најближој школи у сусједству у коју би иначе ишло да нема 

посебне потребе и дјелило исту ђачку клупу са својим вршњацима. 

 

 

6. 7. 1. ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 Дјеца са посебним потребама  према Закону о основном и средњем 

образовању,  укључују се у редовну наставу како у основним тако и у 

средњим школама. 

 

 У Републици Српској  образовање дјеце са посебним потребама 

обавља се и у специјалним основним и средњим школама . 

 

 Образовање дјеце са посебним потребама у специјалним основним 

школама обавља се у 4 специјалне основне школе и 20 специјалних 

одјељења при редовним  централним школама. 

 

 Средње образовање дјеце са посебним потребама обавља се у 4 

специјалне средње школе и то у у следећим школама: 

Професор социологије, 

Милка Михољчић , 

Републички завод за 

статистику 
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o Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања 

и говора Бања Лука 

o Јавна установа центар ″Заштити ме" Бања Лука 

o Завод за слијепе и слабовидне ″Будућност″ Дервента и 

o Специјална основна и средња школа ″Ђорђе Натошевић″ 

Приједор 

 

 

6. 7. 2. ПРОБЛЕМИ ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМА 

 

 Стицањем одређеног образовања,стечено занимање, треба да буде 

срество за задовољавање важних животних потреба и остваривање 

социјалне улоге ,што код  особа са посебним потребама то  у 

стварности није.  

 

 Највећа препрека за пуно учешће у друштву особа са посебним 

потребама нису физички и ментални недостаци,, већ митови, страхови 

и погрешна разумјевања у друштву.  

 

 У отежаним економским условима кад имамо велики број 

незапосених, особе са посебним потребама  се врло тешко 

запошњавају. 

 

 Њихово образовање  и оспособљавање за рад није у складу са 

потребама тржишта.  

 

 Најчешће су информатички не образовани, што је у данашњим 

условима велика препрека приликом запошљавања. 

 

 

6. 7. 3.  ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

 

 Кроз програм подржаног запослења особа са посебним потребама, 

истински би се побољшао квалитет живота тих особа и њихово 

укључивање у главне друштвене токове заједнице. 

 

 У савременим условима ,не запошљавање особа са посебним 

потребама води у социјалну изолацију и сиромаштво.  

 

 Друштвена заједница не може да отклони потешкоћу особи са 

посебним потребама, али може да га социјализује. 
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6. 7. 4. СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АКТИВНОСТИ 
 

 

Табела 1.Број ученика у специјалним средњим школама на крају школске 

године2009/2010 

 

  

      Ученици 

Школска 

година 

   број Укупно нису  

завршили 

школу  

  број одје-     завршили     

  школа љења свега женски разред свега женски 

        

2008/2009 4 16 97 39 2 33 10 

2009/2010 4 17 93 40 2 18 5 

  

 

 

 

Табела 2.Занимања за које се образују ученици са посебним потребама 

на крају школске 2009/2010.године 

 

 

Занимање Укупан број 

ученика 

Завршили 

разред 

Нису 

завршили 

Број ученика 

који су 

завршили 

школу 

свега ученице свега ученице свега свега ученице 

Хемијски 

оператер 

6 5 6 5 - - - 

Кувар 14 6 14 6 - - - 

Пекар 14 2 14 2 - 6 - 

Кројач 29 21 27 19 2 6 5 

Молер 13 - 13 - - 3 - 

Фризер 7 6 7 6 - - - 

Зидар 4 - 4 - - - - 

Бравар 3 - 3 - - 3 - 

УКУПНО 90 40 88 38 2 18 5 
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Табела 3.Ученици са посебним потребама укључени у редовну наставу 

 у основним школамана почетку школске 2010/2011.године 

 

 

 
свега 

По разредима 

I II III IV V VI VII VIII IX 

УКУПНО 1284 101 111 128 143 145 158 155 172 171 

мушки 756 63 68 77 79 88 90 90 103 98 

женски 528 38 43 51 64 57 68 65 69 73 

 

 

Табела 4.Ученици са посебним потребама укључени у редовну наставу у 

средњим школама на почетку школске 2010/2011.године 

 

 
свега 

По разредима      

I II III IV      

УКУПНО 290 93 92 63 42      

мушки 176 54 55 36 31      

женски 114 39 37 27 11      

 

 

 

 

6. 7. 5. АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ 
 

 

 Анкета о радној снази се проводи сваке године у Републици 

Српској. 

 Анкетом се прикупљају подаци  о основним каректеристикама 

радно способног становништва, на основу које се врши процјена 

укупне радне снаге. 

 За Анкету о радној снази у 2011. години уведен је модул 

„Запосленост лица са здравственим потешкоћама 

 „Запосленост лица са здравственим потешкоћама“ је да се прикупе 

подаци о положају лица са посебним здравственим потешкоћама 

на тржишту рада.  

 Циљна популација тј. јединица анкетирања у овом модулу су сви 

чланови домаћинства старости од 15 до 64 године, без обзира на 

њихов положај на тржишту рада, oдносно без обзира да ли су 

запослени, незапослени или неактивни. 
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6. 7. 6. ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ЛИЦИМА СА 

ПОТЕШКОЋАМА У ПОПИСУ 

 

 

 Пописом желимо да добијемо број особа који имају потешкоћа при 

обављању свакодневних активности, код куће, на послу или у школи,  

на републичком и локалном нивоу а који ће бити значајни за : 

o Планирање програма и услуга у области здравства и социјалне 

заштите 

o Основа за спровођење стратегија (Стратегија за побољшање 

положаја особа са инвалидитетом, Стратегија за смањење 

сиромаштва и сл.) 

 

 За попис становништва , домаћинстава и станова у Републици Српској 

, предвиђено је да се на пописници за лица уврсти сет питања који се 

односи на  “ Функционисање и социјалну интегрисаност “ 

 У оквиру овог сета питања предвиђено је  да се  прикупе  подаци о: 

o Врсти потешкоће 

o Степену потешкоће и 

o Узроку потешкоће. 

 

 

 

 

Р
е
д
н
и
 б

р
о
ј 

Питања - одговори 

Ш
и
ф

р
е
 

С
л
и
је

д
 п

и
та

њ
а
 

Редни број члана домаћинства 

|__|_
_| 

|__|_
_| 

|__|_
_| 

|__|_
_| 

|__|_
_| 

93 
ДА ЛИ ПОРЕД НАВЕДЕНЕ У ПРЕТХОДНОМ ПИТАЊУ ИМАТЕ ЈОШ НЕКУ ОД  НАВЕДЕНИХ  
ПОТЕШКОЋА У ОБАВЉАЊУ СВАКОДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ? (уколико је више од једне 
навести слиједећу по важности) 

  
Вид, упкрос ношењу наочара 1 

 

  
 

          

  Слух,упркос ношењу апарата 2             

  Ходање,пењање 3             

  Стајање или сједење 4            

  Памћење,концентрација 5  

|__|_
_| 

|__|_
_| 

|__|_
_| 

|__|_
_| 

|__|_
_|   

Комуникација,разумијевање 
саговорника  

6  

  Истезање 7            

  Подизање и ношење 8             

  Сагињање 9             

  Држање, окретање 10             

  Не, немам 11             

Од 94 до 99 питања одговарају лица која су на  питању 90 имала одговор  од 1 до 17 или/и 
на питању 92 одговор  од 1 до 10 
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94 
ДА ЛИ ВАС БОЛЕСТ ИЛИ ЗДРАВСТВЕНА ПОТЕШКОЋА ОГРАНИЧАВА У БРОЈУ ЧАСОВА 
КОЈИ МОЖЕТЕ ДА РАДИТЕ СЕДМИЧНО? 

  
Да, болест-здравствени проблем 1 

 

  
 

|__| |__| |__| |__| |__|   Да,  потешкоћа 2   

  

Да, болест-здравствени проблем 
и потешкоћа 

3   

  Не 4   

95 
ДА ЛИ ВАС БОЛЕСТ ИЛИ ЗДРАВСТВЕНА ПОТЕШКОЋА ОГРАНИЧАВА У ВРСТИ ПОСЛА КОЈИ 
МОЖЕТЕ ДА РАДИТЕ? 

  
Да, болест-здравствени проблем 1 

 

  
 

|__| |__| |__| |__| |__|   Да,  потешкоћа 2   

  

Да, болест-здравствени проблем 
и потешкоћа 

3   

  Не 4   

96 
ДА ЛИ ВАС БОЛЕСТ ИЛИ ЗДРАВСТВЕНА ПОТЕШКОЋА ОГРАНИЧАВА У ПУТОВАЊУ НА 
ПОСАО И СА ПОСЛА? 

  
Да, болест-здравствени проблем 1 

 

  
 

|__| |__| |__| |__| |__|   Да,  потешкоћа 2  

  

Да, болест-здравствени проблем 
и потешкоћа 

3  

  Не 4   

97 ДА ЛИ ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНА АСИСТЕНЦИЈА ДРУГИХ ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА РАДИТЕ?  

  
Да 1 

 
  

 |__| |__| |__| |__| |__| 

  Не 2   

98 
ДА ЛИ  СУ ВАМ ПОТРЕБНА СПЕЦИЈАЛНА ПОМАГАЛА ИЛИ ПРИЛАГОЂЕНИ РАДНИ 
ПРОСТОР ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА РАДИТЕ?  

  
Да 1 

 

  
 

|__| |__| |__| |__| |__| 

  Не 2   

99 
ДА ЛИ  ВАМ ЈЕ ПОТРЕБАН СПЕЦИЈАЛНИ РАДНИ РАСПОРЕД ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА 
РАДИТЕ?  

  
Да 1 

 

  
 

|__| |__| |__| |__| |__| 

  Не 2   

Попуњава се за све чланове домаћинства од 15 до 64 године 

10
0 

ДА ЛИ  ИМАТЕ ОГРАНИЧЕЊА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛА КОЈА НИСУ ПОВЕЗАНА СА БОЛЕШЋУ 
ИЛИ ЗДРАВСТВЕНИМ  ПОТЕШКОЋАМА?  

  
Да 

 

1 
 

101 

|__| |__| |__| |__| |__| 

  Не 

 

2 
 

Крај 

10
1 

НАВЕДИТЕ ГЛАВНИ РАЗЛОГ ?  

  Недостатак стручности/искуства 1   
|__| |__| |__| |__| |__| 

  Недостатак одговарајућег посла 2  
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Непостајање или неодговарајући 
превоз на посао и са посла  

3  

  

Недостатак флексибилности 
послодавца 

4 Крај 

  Утицај на накнаде које примам 5  

  Породични разлози 6  

  Лични разлози 7  

  Остали разлози   8   

 

 

 

6. 7. 7. Правни субјекти разврстани према облику својине 

 

 

 

 

  Облици својине 

Подручја дјелатности 
Б

ез
 о

зн
ак

е 

св
о
ји

н
е 

Д
р
ж

ав
н

а 

П
р
и

в
ат

н
а 

З
ад

р
у
ж

н
а 

Д
в
а 

и
л
и

 в
и

ш
е 

о
б

л
и

к
а 

св
о
ји

н
е 

Пољопривреда, лов и шумарство A 4 25 551 219 51 

Рибарство B     32 2 3 

Вађење руда и камена C   2 126 2 19 

Прерађивачка индустрија D 4 59 3046 23 372 

Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом и 

водом E   29 81   65 

Грађевинарство F   13 1160 33 80 

Трговина G 5 84 7518 47 179 

Угоститељство H 2 19 249   53 

Саобраћај, складиште и комуникације I 2 31 1250 2 52 

Финансијско посредовање J 6 28 103   23 

Пословање некретнинама K 38 60 1339 32 59 

Државна управа; обавезно социјално осигурање L 345 236 1     

Образовање M 98 290 83   4 

Здравствени и социјални рад N 35 154 219   44 

Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и 

личне услужне дјелатности O 5019 174 244 44 38 

Екстериторијалне организације и тијела Q 2         
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7. Попис предузећа / заштитних радионица за запошљавање 

ЛсИ 
 

ПРЕДУЗЕЋА, ЗАШТИТНЕ РАДИОНИЦЕ  И УСТАНОВЕ КОЈЕ 

ЗАПОШЉАВАЈУ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РС 

     

  Назив Адреса 
Контакт  

информације 

Врста 

производа 

     

1 
"ПАТРИОТ" 

д.о.о 

Николе 

Тесле 6 

Бијељина 

Душан Марковић, direktor 

моб. 066 234 200 

Услуге у 

саобраћају,  

завршни 

радови у 

грађевинарству 

и хидроградњи 

2 

Савез 

удружења за 

помоћ 

ментално  

недовољно 

развијеним 

лицима 

Републике 

Српске (Савез 

МеНеРаЛи РС)  

Заштитна 

радионица 

Франа 

Супила 31Ф 

Бања Лука 

секретар, Госпова Рађен-

Радић 

mob: 065 48 44 66 

тел/фах 051 344 980 

e-mail: 
termorolnemenerali@gmail.com 

Производња 

термо-ролни за 

фискалне касе 

и сличне 

апарате 

3 

Удружење 

"Ведар 

осмијех" 

Билећа 

Миленко Радмиловић 

tel: 059 370 395 

e-mail: osmijeh.bil@teol.net 

Производња 

термо-ролни 

4 
"Завод 

дистрофичара" 
Бања Лука 

tel: 051 313 056 

zavod.distroficara@gmail.com 
  

5 

Центар за 

професионалну 

рехабилитацију 

и запошљавање 

слијепих 

Источно 

Сарајево 
tel: 057 316 306   
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6 "Griss" д.о.о Бања Лука 
tel: 051 250 730 

e-mail: grissbl@gmail.com 
  

7 

Удружење РВИ 

општине 

Дервента 91-95 

Дервента     

8 
"Борац Брод" 

д.о.о 

Светог Саве 

бб 

Брод 

    

9 

Штампарија 

удружења 

дистрофичара 

"ДМП" д.о.о 

Добој     

10 

"ЈУМБО-ПЕТ" 

д.о.о за 

запошљавање 

инвалида у 

производњи 

Пет амбалаже 

Индустријска 

зона бб 

Лакташи 

директор, tel: 051 530 494 

продаја, тел/факс: 051 535 

285 

e-mail: 

jumbopet@spinter.net 

Производња 

PET амбалаже 
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8.  СПИСАК ОПШТИНА У РС 

Р. бр. ОПШТИНА / ГРАД 
Р. 

бр. 
ОПШТИНА / ГРАД 

1. Бања Лука 34. Петровац  

2. Берковићи 35. Приједор 

3. Бијељина 36. Прњавор 

4. Билећа 37. Рибник 

5. Братунац 38. Рогатица 

6. Вишеград 39. Рудо 

7. Власеница 40. Соколац 

8. Вукосавље 41. Фоча 

9. Гацко 42. Сребреница 

10. Градишка 43. Србац 

11. Град Ист. Сарајево 44. Источни Стари Град 

12. Добој 45. Брод 

13. Дервента 46. Костајница 

14. Зворник 47. Оштра Лука 

15. Језеро 48. Источно Ново Сарајево 

16. Калиновик 49. Источна Илиџа 

17. Козарска Дубица 50. Источни Мостар 

18. Котор Варош 51. Доњи Жабар 

19. Кнежево 52. Трново 

20. Крупа на Уни 53. Требиње 

21. Купрес 54. Теслић 

22. Лакташи 55. Хан Пијесак 

23. Лопаре 56. Чајниче 

24. Љубиње 57. Челинац 

25. Милићи 58. Шамац 

26. Модрича 59. Шипово 

27. Мркоњић Град 60. Шековићи 

28. Невесиње 61. Угљевик 

29. Нови Град 62. Ново Горажде 

30. Осмаци 63. Источни Дрвар 

31. Пале     

32. Петрово     

33. Пелагићево     
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9. С п и с а к 

 
правних субјеката  

 

( чл. 16. ст. 1. а у вези са чл. 49. ЗоПРОЗИ ) 

 

 
Рад. 

Бр. 

Правно лие / мејл Адреса  Телефон / факс 

1.  Предсједник РС 

mat-fin.sluzba@blic.net 

Бана Милосављевића 4  248-101 

248-103 

248-159 

2.  Народна скупштина РС 

nsrs@teol.net 

Вука Караџића 2  338-104 (129)р 

301-087 ф. 

338-130 ф. 

3.  Омбудсмaн РС 

rsomb@inecco.net 

Краља Алфонса XIII 

бр.21 

311-797 

313-578 

4.  Вијеће народа РС 

vnrs_1@teol.net 

Вука Караџића 4/I 

 

 300-110 

301-977 ф 

5.  Уставни суд РС 

ustsudrs@inecco.net 

rajna.milanovic@ustavnisud.org 

biljana.todorovic@ustavnisud.org 

Краља Алфонса XIII 

бр.11 

301-240 ф. 

6.  Влада РС                                

n.savkovic@vladars.net 

-секретаријат-                         

j.babic@vladars.net 

Трг Републике Српске 1 1284 

 339-644 ф. 

7.  Ваздухопловни сервис 

v.jeremic@mkt.gov.ba 

Аеродром Маховљани 

бб, 78250 Лакташи 

033/ 707-697 ф. 

033/ 707-622 

8.  Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове         

kudra.zdravko@teol.net 

Вељка Млађеновића 12ц   456-248 

456-240 ф. 

9.  Програм катастарских премјера rgu_sop@inecco.net  

10.  Републички секретаријат за 

законодавство 

k.prpa@rsz.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 338-518 

338-890 ф. 

11.  Републички секретаријат за односе са 

Међународним кривичним судом у Хагу 

и истраживање ратних злочина                 

hati@blic.net 

Вука Караџића 4/II 

 

247-472 

247-597 ф. 

12.  Агенција за државну управу 

n.vrankovic@adu.vladars.net 

 

Владике Платона бб 346-056 ф. 

 

13.  Одбор државне управе за жалбе 

odbrs@teol.net 

Бана Милосављевића 8 224-430 

224-431 ф. 

14.  Гендер центар 

radal@blic.net    

gender3@blic.net 

Вука Караџића 4/VIII 3428 

247-590 ф. 

15.  Канцеларија правног представника 

mat-fin.sluzba@blic.net 

kpprs@blic.net 

Вука Караџића 4/VIII 313-797 ф. 
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16.  Републичка управа за инспекцијске 

послове 

m.matijasevic@inspektorat.vladars.net 

uprava@inspektorat.vladars.net 

finansije@inspektorat.vladars.net 

Краља Петра I 

Карађорђевића 103 

213-624 

217-951 

213-734 ф. 

228-485 ф. 

17.  Служба за заједничке послове Владе РС 

szp@szp.vladars.net  -директор 

b.sladojevic@szp.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 339-556 

338-550 ф. 

2572 

18.  Хеликоптерски сервис РС Трг Републике Српске 1 339-271,  

339-269 

19.  Министарство унутрашњих послова 

mup@vladars.net 

umf@mup.vladars.net     – Управа за 

мфиип 

Булевар Десанке 

Максимовић 4 

Управа за материјално 

финансијске и 

имовинске послове 

338-478 

338-844 ф. 

20.  Министарство просвјете и културе 

b.lekic@mp.vladars.net 

Трг Републике Српске 1              2468 

338-842 ф. 

21.  Основно образовање 

 

 

Министарство просвјете 

и културе 

338-473 

22.  Средње образовање 

 

Министарство просвјете 

и културе 

338-473 

23.  Републички педагошки завод 

pedagoski.zavod@rpz-rs.org 

Милоша Обилића 39 430-110 

430-100 ф. 

24.  Институције културе 

 

Министарство просвјете 

и културе 

338-473 

25.  Републички завод за заштиту културно-

историјског и природног наслијеђа 

rzzzs@blic.net 

Вука Караџића 4/VI 247-419 

247-545 ф.  

 

26.  Архив РС 

arhivrs@inecco.net 

Алеја Светог Саве 1 301-528 ф. 

27.  Републички секретаријат за вјере  

zdravka-s@spinter.net 

 

Вука Караџића 4/III 

 

247-541 ф. 

432-051 ф. 

 

28.  Универзитет Бања Лука 

uni-bl@blic.net 

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1а 

312-112 

315-694 ф. 

29.  Универзитет Источно Сарајево 

univerzitet@paleol.net 

racunis@teol.net 

Вука Караџића 30, 

Лукавица, 71123 

Источно Сарајево 

057/ 340-464 

340-463 

057/ 340-263 ф. 

30.  Висока школа Приједор 

vmspd@teol.net 

Николе Пашића 4а 

79101 Приједор 

052/ 242-382 

052/ 242-381 ф. 

 

31.  Висока школа за туризам и хотелијерство 

Требиње 

vstht@teol.net 

Степе Стапановића бб 

89000 Требиње 

059/ 240-230 

059/ 240-220 

059/ 245-060 ф. 

32.  Студентски и ђачки домови Министарство просвјете 

и културе 

338-473 

33.  Министарство финансија 

 

 

Трг Републике Српске 1 339-155 

34.  Пореска управа РС 

kontakt@poreskaupravars.org 

mika.skrbic@poreskaupravars.org 

Младена Стојановића 45-

51 

332-330 ф. ш 337-800 

 300-256 ф. 
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35.  Републички девизни инспекторат 

rdi.mfrs@teol.net          заједничка 

rdi.direktor@teol.net  директор 

rdi.pravno@teol.net     правно одјељење 

rdi.nadzor@teol.net      одјељење 

инс.надзора 

Младена Стојановића 51 300-431 

300-434 ф. 

36.  Републички завод за статистику 

stat@rzs.rs.ba 

darijana.djordjevic@rzs.rs.ba 

Вељка Млађеновића 12д 450-286 ц. 

450-252 р. 

450-279 ф. 

37.  Програм статистичких истраживања   

38.  Министарство правде 

g.marjanac@mpr.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 1535 

339-650 ф. 

39.  Врховни суд РС 

vrhovnisudrs@vrhovnisudrs.com 

Алеја Св. Саве бб 212-801 

226-071 ф. 

40.  Републичко тужилаштво    

rjt@inecco.net      

ljubinka.nisic@pravosudje.ba 

Владике Платона бб 316-168 

316-169 ф. 

41.  Републичко правобранилаштво 

drazenka.pucar@pravobranilastvors.com 

Милоша Ракића 1 314-497 ф. 

247-484 

42.  Центар за едукацију судија и јавних 

тужилаца у РС 

nbojanic@blic.net         sekretar@cest.gov.ba 

Краља Петра I 

Карађорђевића  12 

430-420 

430-420 ф. 

43.  Судска полиција РС 

sudskapolicijars@blic.net 

Алеја Св. Саве бб 211-902 

229-431 ф. 

44.  Окружно тужилаштво Бања Лука 

otbl@teol.net    

otbl.racunovodstvo@teol.net 

Владике Платона бб 222-162 ф. 

45.  Окружно тужилаштво Бијељина 

oktbn@teol.net 

76300 Бијељина 203-840 

209-152 ф. 

46.  Окружно тужилаштво Добој 

ot_doboj@teol.net 

74000 Добој 053/ 241-694 

241-694 ф. 

47.  Окружно тужилаштво Источно Сарајево 

okruzno@teol.net 

71123 Источно Сарајево 057/ 343-225 

343-234 ф. 

48.  Окружно тужилаштво Требиње 

ojtt@teol.net 

89000 Требиње 059/ 270-540 

270-541 ф. 

49.  Окружни суд Бања Лука 

mail@okruznisud-bl.com 

78000 Бања Лука 211-594 

211-590 ф. 

50.  Окружни суд Бијељина 

okruznisudbn@spinter.net 

76300 Бијељина 055/ 201-885 

205-205 

51.  Окружни суд Добој 

ok.sud.d@teol.net 

74000 Добој 053/ 241-808 

241-310 

52.  Окружни суд Источно Сарајево 

okruzni@teol.net 

71123 Источно Сарајево 057/342-894 

057/342-891 ф. 

53.  Окружни суд Требиње 

okruznisud.tb@spinter.net 

89000 Требиње 059/ 224-013 

272-390 ф. 

54.  Специјално тужилаштво Бања Лука 

specijalno.tuzilastvo@teol.net 

Бана Лазаревића 327-060 

313-010 ф. 

55.  Казнено-поправни завод Бања Лука 

kpzbl@blic.net 

78000 Бања Лука 388-301 ф. 

388-304 ц. 

56.  Казнено-поправни завод Источно 

Сарајево 

kpz-is@paleol.net 

71123 Источно Сарајево 057/ 316-667 ф. лок 

110, рач. 

674-594 

57.  Казнено-поправни завод Фоча 

kpzfoca@zona.ba 

73300 Фоча 058/ 210-892 ф. 

210-154 
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58.  Окружни затвор Бијељина 

zatvorbn@teol.net 

76300 Бијељина 055/ 209-532 

202-472 

59.  Окружни затвор Добој 

kpudo@teol.net 

Светог Саве 18 

74000 Добој 

053/ 242-037 ф. 

 

60.  Окружни затвор Требиње 

kpursozt@teol.net 

89000 Требиње 059/ 273-051 

 

61.  Основни суд Бања Лука 

marija.poletanovic@pravosudje.ba 

78000 Бања Лука 312-154 рач.ф. 

301-578 ф. 

62.  Основни суд Мркоњић Град 

mg.sud@teol.net 

70260 Мркоњић Град 050/ 211-316 

212-094 ф. 

63.  Основни суд Прњавор 

arsenije.kovacevic@pravosudje.ba 

78430 Прњавор 660-494 

660-851 ф. 

64.  Основни суд Градишка 

info@sudgradiska.com 

78400 Градишка 

Боба 810-382 

813-539 

815-885 ф. 

65.  Основни суд Приједор 

aleksandar.zunic@pravosude.ba 

radojka.banjac@pravosudje.ba 

79101 Приједор 052/ 234-990 

212-248 ф. 

66.  Основни суд Нови Град 

osng@teol.net 

79220 Нови Град 052/ 751-760 

752-154 ф. 

67.  Основни суд Котор Варош 

osnovnisudkv@gmail.com 

78220 Котор Варош 781-233 

781-233 ф. 

68.  Основни суд Бијељина 

ossudbn@spinter.net 

Вука Караџића 3 

76300 Бијељина 

055/ 201-343 ф. 

055/ 224-910 

69.  Основни суд Зворник 

slobodan.stevanovic@pravosudje.ba 

75400 Зворник 056/ 210-398 

211-667 ф. 

70.  Основни суд Требиње 

osudtb@teol.net   

miro.ninkovic@pravosudje.ba 

89000 Требиње 059/ 260-237 ф. 

71.  Основни суд Фоча 

ljubisa.krsmanovic@pravosudje.ba 

 

73300 Фоча 058/ 210-037 

210-076 

210-918 ф. 

72.  Основни суд Добој 

suddoboj@teol.net 

74000 Добој 053/ 242-080 

242-140 ф. 

73.  Основни суд Теслић 

osteslic@teol.net 

74270 Теслић 053/ 436-046 ф. 

74.  Основни суд Дервента 

sud.der@teol.net 

74400 Дервента 053/ 333-006 

333-269 ф. 

75.  Основни суд Модрича 

osmodrica@gmail.com 

74480 Модрича 053/ 812-570 

812-139 ф. 

76.  Основни суд Соколац 

ossudsok@teol.net 

71350 Соколац 

 

 

057/ 448-024 

448-113 ц. 

448-425 

448-113 ф. 

77.  Основни суд Власеница 

osudvla@teol.net 

ljubisa.motika@yahoo.com 

75440 Власеница 056/ 730-613 

730-056 

733-268 ф. 

78.  Основни суд Вишеград 

zdravko.milicevic@pravosudje.ba 

73240 Вишеград 058/ 620-633 ф. 

79.  Основни суд Сребреница 

milica.ruzic@pravosudje.ba 

75430 Сребреница 056/ 440-984 

440-661 ф. 

80.  Министарство управе и локалне 

самоуправе 

muls@muls.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 Бранимир 1354 

339-648 ф. 
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81.  Републичка управа цивилне заштите 

czrs@paleol.net 

Вука Караџића 17, 

Лукавица, 71123 

Источно Сарајево 

057/ 342-925 

057/ 340-258 ф. 

82.  Министарство науке и технологије 

mnk@mnk.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 338-731 

338-856 ф. 

83.  Академија наука и умјетности Републике 

Српске 

anurs@blic.net 

Трг српских владара 2/II 310-787 ф. 

84.  Министарство здравља и социјалне 

заштите 

n.latinovic@mzsz.vladars.net    

Трг Републике Српске 1 339-486 

339-652 ф. 

85.  Mинистарство привреде, енергетике и 

развоја 

s.glamocic@mper.vladars.net 

b.cvjetkovic@mper.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 339-581 

339-651 ф. 

86.  Републички завод за планирање 

rzp1@paleol.net 

Сердар Јанка Вукотића 

бб, 71420 Пале 

057/ 226-624 

057/ 226-625 ф. 

87.  Републички завод за стандардизацију и 

метрологију 

rzsm@blic.net 

Радоја Домановића 2б 219-545 

219-515 ф. 

88.  Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде 

brana2p@yahoo.com 

ljdjurkovic@rstel.net 

Трг Републике Српске 1 338-415 

338-866 

055/ 210-353 ф. 

89.  Републичка дирекција за воде 

*bijeljina@voders.org 

Милоша Обилића 51 

76300 Бијељина 

055/ 201-784 

211-517 ф. 

90.  Републички хидрометеоролошки завод 

rhmz@teol.net 

Пут Бањалучког одреда 

бб 

460-852 

307-943 ф. 

91.  Агенција за пружање стручних услуга у 

пољопривреди  pssrs@inecco.net 

 

Вука Караџића 4/VI 247-611 ф. т.  

92.  Агенција за узгој и селекцију у 

сточарству 

sel-sluzba@blic.net 

Мише Ступара 5 

78000 Бања Лука 

247-438 

247-620 ф. 

247-618  

93.  Министарство саобраћаја и веза 

msv@msv.vladars.net 

 

Трг Републике Српске 1 339-603 

339-649 ф. 

94.  Дирекција за цивилну ваздушну 

пловидбу 

rscad@rscad.org 

Маховљани бб 

78250 Лакташи 

337-500 

337-503 ф. 

337-590 

337-503 ф. 

95.  Министарство трговине и туризма 

*mtt@mtt.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 338-769 

338-864 ф. 

96.  Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију 

*mgr@mgr.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 339-592 

 

97.  Дирекција за обнову и изградњу 

r.slijepcevic@mgr.vladars.net 

Вука Караџића 4/VII 247-568 ф. 

98.  Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите 

b.sljivar@mpb.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 338-602 

338-851 ф. 

99.  Министарство за економске односе и 

координацију,  

meoi@meoi.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 339-324 

339-647 ф. 
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100.  Министарство за избјеглице и расељена 

лица 

mirl@mirl.vladars.net      

r.latinovic@mirl.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 338-642 

338-847 ф. 

101.  Главна служба за ревизију јавног сектора 

Републике Српске 

*revizija@gsr_rs.org  

*dragana.seva@gsr-rs.org 

Вука Караџића 4/IV и V 3500 

247-497 ф. 

102.  Министарство за породицу, омладину и 

спорт 

d.sandic@mpos.vladars.net 

Трг Републике Српске 1 338-332 

338-846 ф. 
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