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Сажетак
Пре ма Кон вен ци ји о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том про-

пи са на су јед на ка пра ва на за по шља ва ње свим осо ба ма са ин ва ли-
ди те том, што зах те ва ве ли ке про ме не у по ли ти ка ма за по шља ва ња 
ове по пу ла ци је сву да у све ту. Свр ха овог тек ста је да при ка же про-
бле ме и пер спек ти ве, кроз не по сред на ис ку ства раз ли чи тих ак те ра 
у про це су за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том, ка ко би се бо ље 
раз у мео њи хов по ло жај на тр жи шту ра да. Укљу чи ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том у рад ни про цес оте жа ва ду го го ди шња ис кљу че-
ност из дру штва, те ве ли ки број њих не ма до вољ не спе ци фич не 
и не спе ци фич не ком пе тен ци је да се укљу чи у тр жи ште ра да. Не-
до вољ на при сту пач ност ре сур са за јед ни це, а по себ но пре во за за 
осо бе ко ји ма је по треб на по др шка у кре та њу, зна чај но ути че на 
огра ни че не мо гућ но сти за за по шља ва ње. Не га тив ни ста во ви и не-
а де ква тан при ступ ин фор ма ци ја ма до во де до то га да по сло дав ци 
за кон ске мо гућ но сти до жи вља ва ју као до дат ни на мет, а не као под-
сти цај не ме ре. По се бан про блем огле да се у чи ње ни ци да је јав-
ни сек тор нај за сту пље ни ји по сло да вац осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
док су ак ту ел но вр ло огра ни че не мо гућ но сти но вог за по шља ва ња.
Кључ не ре чи: осо бе са ин ва ли ди те том, за по шља ва ње, по сло дав ци, пра ва,
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1. ОД НОС ПО СЛО ДА ВА ЦА И ОСО БА  

СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ КАО КЉУЧ НИХ  
АК ТЕ РА У ПРО ЦЕ СУ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

Пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва, про це нат осо ба са 
ин ва ли ди те том кре ће се око 8%.1) Са дру ге стра не, раз ли чи ти из во-
ри ука зу ју да је тај број из ме ђу 10 и 12%.2) Број ност ове по пу ла ци-
је, уз ин тен зив ни ју бор бу раз ли чи тих ор га ни за ци ја за по што ва ње 
људ ских пра ва, ути ца ли су да по след њих 15 го ди на те ма ин ва ли-
ди те та све ви ше до би ја на зна ча ју, да се са гле да ва из пер спек ти ве 
раз вој них по ли ти ка и људ ских пра ва, што во ди усва ја њу Кон вен-
ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. Ова кон вен ци ја про пи су је 
јед на ка пра ва на рад и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, што 
зах те ва ве ли ке про ме не у по ли ти ка ма за по шља ва ња осо ба са ин-
ва ли ди те том. Вла де, али че сто и осо бе са ин ва ли ди те том ни су у 
пот пу но сти спрем не на про ме ну на чи на раз ми шља ња, па је про цес 
при ла го ђа ва ња за ко но дав ства и дру штве них прак си спор.

Осим ста во ва и вред но сти, укљу чи ва ње осо ба са ин ва ли ди-
те том у све сфе ре ра да оте жа ва и ду го го ди шња ис кљу че ност из 
дру штва, те ве ли ки број осо ба са ин ва ли ди те том не ма по треб не 
спе ци фич не и не спе ци фич не ком пе тен ци је да се укљу чи у тр жи-
ште ра да. Не до вољ на при сту пач ност ре сур си ма за јед ни це зна чај но 
ути че на огра ни че ну мо гућ ност за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том. У том сми слу, ства ра ње мо гућ но сти за за по шља ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том пред ста вља ком плек сан за да так у ко ме мо ра ју 
да уче ству ју сви си сте ми у за јед ни ци. 

Ипак и по ред свих дру гих си стем ских прет по став ки, мо же 
се ре ћи да су нај ва жни ји ак те ри у за по шља ва њу са ме осо бе са ин-
ва ли ди те том и по сло дав ци. По сло да вац до но си од лу ку да по ну ди 
осо би са ин ва ли ди те том по сао, а осо ба са ин ва ли ди те том до но си 
од лу ку да по ну ди свој рад. Без по зи тив не од лу ке обе стра не не мо-
же би ти за по шља ва ња. По сло дав ци ко ји не же ле да за по сле осо бу 
са ин ва ли ди те том де ли мич но би ва ју ети ке ти ра ни као не ху ма ни. Са 
дру ге стра не, осо бе са ин ва ли ди те том ко је сма тра ју да не мо гу да 
се укљу че у тр жи ште ра да, да рад на отво ре ном тр жи шту ни је за 
њих, су о ча ва ју се са мо гућ но сти ма да бу ду  стиг ма ти зо ва не као 
ле ње или као не рад ни ци. О то ме да ли осо бе са ин ва ли ди те том 

1) Реч је о осо ба ма ко је су се у по пи су из ја сни ле да има ју те шко ћа или су пот пу но омо гу-
ће не да оба вља ју раз ли чи те жи вот не ак тив но сти, Ми лан М. Мар ко вић, Осо бе са ин ва-
ли ди те том у Ср би ји, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2011. стр. 21.

2) Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да, Из ве штај о по ло жа ју осо ба са ин ва ли ди те том 
у Ср би ји, Бе о град, 2007.
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тре ба да се за по шља ва ју или не ство ре на је и по ла ри за ци ја ме ђу 
ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва ко је за сту па ју осо бе са ин ва ли-
ди те том. Ин си сти ра ње на за по шља ва ју као на је ди ној оп ци ји за 
со ци јал ну ин клу зи ју, че сто пра ти и пре ба ци ва ње „од го вор но сти“ 
за ин клу зи ју на ста ну при вре де. Са дру ге стра не, ис ти ца ње од го-
вор но сти др жа ве у обез бе ђи ва њу свих по тре ба осо ба са ин ва ли-
ди те том ла ко мо же да во ди у дру штве ну изо ла ци ју ових осо ба и 
стиг ма ти за ци ју. Ста во ви осо ба са ин ва ли ди те том да ни су спо соб не 
за за по шља ва ње на отво ре ном тр жи шту до во де до њи хо ве да ље 
па си ви за ци је и ја ча ња па тер на ли стич ко-за шти тар ских при сту па. 
Ни је дан ис кљу чив пут ни је до бар, већ са мо ува жа ва ње раз ли чи тих 
ре ал но сти мо же до ве сти до кре и ра ња урав но те же ни јег, ре ал ни јег 
при сту па у фор му ли са њу по ли ти ка ко је ни су ба зи ра не на иде о ло-
ги ја ма, већ на по тре ба ма осо ба са ин ва ли ди те том у Ср би ји. 

Из тих раз ло га, од из у зет не је ва жно сти са гле да ти ис ку ства 
раз ли чи тих ак те ра у за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том: са-
мих осо ба са ин ва ли ди те том, по сло да ва ца, пред став ни ка ци вил ног 
дру штва и ло кал не са мо у пра ве.

2. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По да ци су при ку пље ни из фо кус гру па, ко је су ор га ни зо ва не 
у 6 гра до ва у Ср би ји: Бе о град, Ниш, Но ви Сад, Кра гу је вац, Зре ња-
нин и Ужи це у пе ри о ду од фе бру а ра до ма ја 2014. го ди не. Фо кус 
гру пе су тра ја ле 180 ми ну та, а уче ство ва ло је укуп но 89 ак те ра.

Та бе ла 1.  
Струк ту ра уче сни ка фо кус гру па

N %
Гра до ви
Кра гу је вац 18 20.2
Ужи це 16 18.0
Но ви Сад 9 10.1
Зре ња нин 11 12.4
Ниш 16 18.0
Бе о град 19 21.3

Ак те ри 51 57.3
ОЦД ОСИ 20 22.5
По сло дав ци 7 7.9
НСЗ 3 3.4
ЦСР 8 9.0
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3. ПРЕ ПРЕ КЕ У ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ  

ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ  
НА ОТВО РЕ НОМ ТР ЖИ ШТУ РА ДА

Је дан од два глав на ак те ра за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди-
те том је по сло да вац. За ко ни, усло ви у ло кал ној за јед ни ци и дру ги 
фак то ри ства ра ју по ље у ком по сло да вац до но си од лу ку. Они за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том чи не ма ње или ви ше по вољ ним, 
али по сло да вац је тај ко ји до но си од лу ку да ли же ли или не же ли 
да за по сли не ку осо бу.3) За то је ва жно раз у ме ти по ло жај по сло да ва-
ца на тр жи шту ра да уоп ште, али и то ка ко по сло дав ци ви де осо бе 
са ин ва ли ди те том као рад ни ке. На осно ву ана ли зе са др жа ја мо гу 
се иден ти фи ко ва ти сле де ће те ме ко је ис ти чу по сло дав ци, али и 
осо бе са ин ва ли ди те том: 

1. Не по вољ ни усло ви по сло ва ња и ни ска по тре ба за но вим 
за по шља ва њем;

2. Не рав но прав ни по ло жај по сло да ва ца из јав ног и при ват-
ног сек то ра у од но су на за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том, од но сно по вла шћен по ло жај јав ног сек то ра;

3. Став по сло дав ца пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том као 
рад ни ци ма; 

4. Ба ри је ре са ко ји ма се су сре ћу по сло дав ци при ли ком за-
по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том;

5. Не до вољ на при ла го ђе ност рад них ме ста; 
6.  Не(за ин те ре со ва ност) за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-

ди те том;
7.  Крат ко роч но и не при ла го ђе но за по шља ва ње.

3.1. Ни ска по тре ба за но вим за по шља ва њем

Огра ни че на по тре ба за за по шља ва њем, пред ста вља је дан од 
основ них огра ни че ња при ме не би ло ког за ко на ори јен ти са ног на 
за по шља ва ње, па и За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за-
по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том.

Без об зи ра на све ак тив но сти ОЦД за бо ра вља се оно нај-
ва жни је – по сло дав це. Без њи хо ве ис ка за не по тре бе за но-
вим ан га жо ва њи ма не ма ра да ... или ће то би ти по је ди нач ни 
слу ча је ви ан га жо ва ња.

Пред став ник по сло да ва ца

3) Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том.
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По се бан про блем за отва ра ње но вих рад них ме ста је и то 
што је јав ни сек тор нај ве ћи по сло да вац у Ср би ји. Уче сни ци на гла-
ша ва ју да за по шља ва ње мо ра да се ру ко во ди је ди но еко ном ским 
раз ло зи ма, што ни је увек слу чај у јав ном сек то ру, ко је по ми шље-
њу ве ћи не ви ше под се ћа на со ци јал на пред у зе ћа, не го на тр жи шне 
ком па ни је:

Да кле ми има мо јав ни сек тор и слу жбе ко је тре ба да се ба ве 
про фит ном де лат но шћу, али оне су то ли ко на пу ње не да оне 
по ста ју са ме по се би со ци јал не слу жбе.

Пред став ник по сло да ва ца

3.2. Не рав но прав ни по ло жај по слодаваца 
из јав ног и при ват ног сек то ра

Те ма не рав но прав ног по ло жа ја при ват ног сек то ра по кре ну та 
је на сва кој фо кус гру пи, би ло од стра не осо ба са ин ва ли ди те том, 
по сло да ва ца или дру гих ак те ра. Из раз ло га што јав на пред у зе ћа и 
ло кал не са мо у пра ве већ има ју ви шак рад ни ка, од но сно због за бра-
не за по шља ва ња у јав ном сек то ру, за ко но да вац је по сло дав це ко ји 
су ди рект ни или ин ди рект ни ко ри сни ци бу џе та „по ште део“ оба ве-
зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том.4) Че сто се као ар гу мент 
на во ди да је ово ре ше ње до не то ка ко по сло дав ци у јав ном сек то ру 
не би до шли у си ту а ци ју да мо ра ју да от пу шта ју већ за по сле не рад-
ни ке да би за по сли ли осо бе са ин ва ли ди те том. На тај на чин је за ко-
но да вац за по сле не у при ват ном и јав ном сек то ру ста вио у не рав но-
пра ван по ло жај у од но су на за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. 

Пр во је пи та ње шта је по сло да вац – не ко ко има за по сле ног 
рад ни ка. Код нас по ло ви на љу ди ра ди у јав ном сек то ру. Тај 
за кон ко ји је до нет не од но си се на јав ни сек тор. За кон ка да 
ка же по сло да вац, ви нај че шће ми сли те на при ват ни ке, али 
је јав ни сек тор упра во нај ве ћи по сло да вац. Јав ни сек тор ко-
ји има нај ве ће при ви ле ги је је упра во онај ко ји овај за кон не 
мо ра да по шту је. Пр вих го ди ну да на уоп ште ни су мо ра ли да 
га по шту ју, ни да пла ћа ју пе на ле ни да за по шља ва ју.

Пред став ник по сло да ва ца
Уко ли ко по сло да вац у јав ном сек то ру не ис пу ни оба ве зу за-

по шља ва ња кроз ди рект но за по шља ва ње, ис пу ње ње ове оба ве зе 
на се бе пре у зи ма др жа ва кроз бу џет ска из два ја ња.5) Ипак, по сло-
дав ци на гла ша ва ју да за ко но да вац и по сло дав ци у јав ном сек то ру 

4) За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том.

5) За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са с ин ва ли ди те том 
(Слу жбе ни гла сник РС, бр. 39/2009)
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не схва та ју не прав ду та квог про пи са, од но сно не раз у ме ју да је и 
по сло да вац у при ват ном сек то ру у јед на кој ме ри, ако и не и у ве ћој, 
огра ни чен у но вом за по шља ва њу. Дру гим ре чи ма – уко ли ко не ма 
по тре бу за за по шља ва њем, да би при мио осо бу са ин ва ли ди те том 
у рад ни од нос и по сло да вац у при ват ном сек то ру мо ра да от пу сти 
рад ни ка ко ји је за по слен.

Не е ко ном ски, без ика кве еко ном ске оправ да но сти је јав ни 
сек тор пре бу ки ран, то је чи ње ни ца. Ипак, исто вам за за-
по шља ва ње ва жи и код по сло да ва ца у при ват ном сек то ру, 
он је еко ном ски пот пу но огра ни чен, ви ше не го јав ни сек тор. 
У при ват ном сек то ру не мо же да за по сли јед ну осо бу ви ше 
ако за тим не ма по тре бе, мо ра и он он да да от пу сти. Зна чи 
на истом смо.

По сло да вац
Ка ко би се уна пре ди ло за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те-

том по треб но је из јед на чи ти при ват ни и јав ни сек тор у од но су на 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, по ве ћа ти кон ку рент ност 
јав ног сек то ра.

Ја сам стал но при ста ли ца то га да јав на пред у зе ћа тре ба ју 
да има ју исти ста тус као и дру ги по сло дав ци. Ми мо же мо 
да при ча мо о уред ба ма и сва че му, али сви зна мо ко ли ко је 
за по сле но љу ди у јав ном сек то ру од ка да то ва жи. И они 
тре ба или да упла ћу ју у Фонд или да за по сле, али ло гич но је 
да ло кал на са мо у пра ва бу де при мер до бре по ли тич ке во ље и 
же ље да се ОСИ за по сле.

Пред став ник ОСИ

3.3. Став по сло да ва ца пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том
Став по сло да ва ца о осо ба ма са ин ва ли ди те том као рад ни ци-

ма ва жан је ка да по сло да вац до но си од лу ку о то ме да ли да осо би 
са ин ва ли ди те том по ну ди по сао или не, али исто та ко пред ста вља 
и јед ну од ме ра ефек тив но сти За ко на. Да би смо раз у ме ли ка ко став 
по сло да ва ца пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том мо же да бу де ме ра 
ефек тив но сти, по треб но је украт ко ана ли зи ра ти За кон о про фе си-
о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том.6) 
По сто је два основ на на чи на по сред ством ко јих овај за кон под сти че 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том: ак тив не ме ре за по шља ва-
ња и квот ни си стем. 

Ак тив не ме ре са сто је се из раз ли чи тих об ли ка по др шке по-
сло дав ци ма и осо ба ма са ин ва ли ди те том (пре ква ли фи ка ци је, суб-
вен ци је, кре ди ти ра ње) у ци љу што ква ли тет ни јег за по шља ва ња. 

6) За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том.



Мирослав Љ. Бркић, Марко Д. Милановић У потрази за сигурношћу.

55

Са дру ге стра не кво те пред ста вља ју ме ха ни зам при ну де, јер 
од по сло дав ца ко ји за по шља ва ви ше од 20 осо ба, зах те ва да ми ни-
мал но рад но ан га жу је јед ну осо бу са ин ва ли ди те том. Број осо ба 
ко је тре ба да за по сли ра сте про пор ци о нал но бро ју но во за по сле них 
рад ни ка. Квот ни си стем се чи нио као нај бо ље ре ше ње, те су га по-
др жа ва ле и осо бе са ин ва ли ди те том. Ме ђу тим, ана ли зе по ка зу ју да 
ка да би се ово ре ше ње пот пу но ис по што ва ло, у ак ту ел ној си ту а ци-
ји, то би до ве ло до за по шља ва ња око 10% осо ба са ин ва ли ди те том. 
Очи глед но је да кво те не ре ша ва ју про блем за по шља ва ња осо ба 
са ин ва ли ди те том, већ да су ви ше под сти цај, док су шти ну за ко-
на чи не ак тив не ме ре за по шља ва ња. Уко ли ко по сма тра мо ово као 
ин ди ка тор успе ха при ме не за ко на, ева лу а ци ја би би ла не га тив на. 
По сло дав ци осо бе са ин ва ли ди те том пре све га ви де као бри гу и 
ри зик. 

Ја се сла жем да су ОСИ не ка да вред ни ји, од го вор ни ји. Али 
исто та ко знам из свог окру же ња да по сло дав ци ипак не би 
ри зи ко ва ли, не го би пре узе ли осо бу ко ја је здра ва. То је пред-
ра су да ко ја је че ста, знам до ста та квих си ту а ци ја. 

Пред став ник ОСИ
Осим то га, по сло дав ци че сто ми сле да осо бе са ин ва ли ди-
те том ни су ком пе тент не, да не мо гу да оба вља ју струч не и 
ме на џер ске по сло ве, чак ни оне за ко је су се шко ло ва ли.
И да ље се не пре по зна је да ОСИ мо же да бу де и ди рек тор и 
ру ко во ди лац и струч но ли це, не пре по зна је се да има ју ком-
пе тен ци је. 

Пред став ник ОСИ
Из ових од го во ра за кљу чу је се да по сло дав ци ка да за по шља-

ва ју осо бу са ин ва ли ди те том не оче ку ју да ће она и да за ра ди сво ју 
пла ту, већ то ра де пре све га из дру гих ин те ре са: ис пу ње ње за кон-
ске оба ве зе или фи нан сиј ских сти му лан са на осно ву ак тив них ме-
ра за по шља ва ња. Овај де гра ди ра ју ћи став, пот кре пљу је и пи та ње 
ко је по сло дав ци че сто упу ћу ју осо ба ма са ин ва ли ди те том: „Шта ја 
до би јам за те бе?“

Ов де ми је ко нач но до бро, јер су се по сло дав ци са ми по тру-
ди ли да оства ре што бо ље усло ве, али ра ни је … Ја ра ни је 
ка да сам се за по шља ва ла, увек ми је по ста вља но пи та ње, 
шта ја до би јам за те бе, шта до би јам ако те за по слим, ко ју 
ци фру?? А не ко је су мо је ква ли фи ка ци је и шта ја мо гу! 

Пред став ник ОСИ
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По је ди ни по сло дав ци има ју и дру га чи ји став, од но сно сма-
тра ју да су осо бе са ин ва ли ди те том ма кар под јед на ко вред ни као 
дру ги рад ни ци, ако не и бо љи. 

Не са мо мо ја ис ку ства го во ре да осо бе са ин ва ли ди те том 
по сти жу исту или ве ћу про дук тив ност на по сло ви ма ко је 
оба вља ју. Из у зет но се ис пла ти са ста но ви шта по сло дав ца 
– они су од го вор ни ји, ма ње из о ста ју са ра да, не ма оних из-
ми шље них бо ло ва ња. Из тих раз ло га по сло да вац не ма ни ка-
кав про блем. 

Пред став ник по сло да ва ца
Иако су у ма њи ни, ови при ме ри за по шља ва њу мо гу да бу ду 

основ за кре и ра ње кам па ње и ме ња ње сли ке осо бе са ин ва ли ди те-
том као рад ни ка. 

Про блем је што не га тив ни ста во ви по сло да ва ца, за јед но са 
не до вољ ном до ступ но шћу ин фор ма ци ја о спе ци фич но сти ма за по-
шља ва ња ОСИ до во ди до то га да се по сло дав ци и не ин фор ми шу о 
свим мо гућ но сти ма и та ко За кон до жи вља ва ју као на мет.

Не по сто је зна ња ни код нас ко ји би тра жи ли по сао, ни код 
по сло да ва ца ко ји би ну ди ли по сао, о то ме ко је би по сло ве 
ОСИ мо гли да ра де, ко ју по др шку мо гу да оства ре. 

Пред став ник ОСИ
Све ово усло вља ва да су по сло дав ци че сто нео д луч ни при 

до но ше њу од лу ке о за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том или по-
ка зу ју са мо фор мал ну за ин те ре со ва ност:

Ка да при ча мо са пред став ни ци ма ком па ни ја, ако су то не ки 
јав ни ску по ви, увек да ју нео д ре ђе не од го во ре у сми слу за по-
шља ва ња ОСИ. Ка же се да би мо гле да се укљу че у про-
цес ра да, али да ту још не што тре ба да се ви ди. Ве ро ват но 
сма тра ју да не мо гу да оства ре до при нос као здра ва по пу-
ла ци ја. 

Пред став ник ОСИ
По сло дав ци, има их и ма ло, ми смо их све и кон так ти ра ли, 
али ни су за ин те ре со ва ни за за по шља ва ње. То је по ме ни ја ко 
ве ли ки про блем јер има мо чла но ве ко ји су спо соб ни да ра де. 

Пред став ник ОСИ
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3.4. Ба ри је ре са ко ји ма се су сре ћу по сло дав ци 
приликом за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том

О ба ри је ра ма са ко ји ма се су сре ћу по сло дав ци углав ном су 
го во ри ли пред став ни ци по сло да ва ца и ло кал не са мо у пра ве. Они 
ви де сле де ће про бле ме као ва жне:

1. Не по вољ на ква ли фи ка ци о на струк ту ра осо ба са ин ва ли-
ди те том;

2. Не до вољ на по др шка по сло дав ци ма на отво ре ном тр жи-
шту ра да, од но сно да осо бе са ин ва ли ди те том као рад-
ни ци ни уз по сто је ћу по др шку ни су кон ку рен ти на тр-
жи шту ра да; 

3. Огра ни че ње ко ја по сло да вац пре у зи ма уко ли ко ко ри сти 
ме ре по др шке при ли ком за по шља ва ња осо ба са ин ва ли-
ди те том.

Као јед ну од нај ве ћих ба ри је ра за ве ћи обим за по шља ва-
ња осо ба са ин ва ли ди те том по сло дав ци на во де ква ли фи ка ци о ну 
струк ту ру осо ба са ин ва ли ди те том.

У не ким ком па ни ја ма има мо и ви ше за по сле них не го што је 
про пи са но, а не где не мо же мо да на ђе мо од го ва ра ју ћу ква ли-
фи ка ци о ну струк ту ру за од ре ђе на рад на ме ста.

Пред став ник по сло да ва ца
Уче сни ци фо кус гру па на во де и огра ни че ње мо гућ но сти ин-

ди ви ду а ли за ци је по др шке. У том сми слу по ста вља ју пи та ње ка ко 
да по сло да вац оства ри ин те гра ци ју осо бе са ин ва ли ди те том ка да 
јој је по треб на ве ћа до дат на по др шка? Да ли у том слу ча ју по др шка 
ко ју до би ја обез бе ђу је исти учи нак ОСИ као и дру гих рад ни ка, или 
се ра ди о дру штве но од го вор ном по сло ва њу? 

Да ли је уоп ште и оправ да но то оче ки ва ти, за што би по-
сло да вац имао уоп ште по тре бе, осим кроз дру штве ну од-
го вор ност да обез бе ђу је по себ ну ин те гра ци ју за ОСИ и од 
чи јих па ра?

Пред став ник ЛС
Уко ли ко ко ри сте по др шку, по сло дав ци се оба ве зу ју да за др-

же осо бе са ин ва ли ди те том у рад ном од но су и на кон пре стан ка 
по др шке. То мо же да бу де про блем у усло ви ма по ре ме ћа ја на тр жи-
шту, те се по сло дав ци пре од лу чу ју за за по шља ва ње на од ре ђе но 
вре ме.

Дру го – флек си бил ност. До шли смо у си ту а ци ју да је по сло-
дав цу по треб на ве ћа флек си бил ност, да се при ла го ђа ва по-
тре ба ма тр жи шта. То ва жи за све за по сле не, не са мо за 
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осо бе са ин ва ли ди те том. Али ако се од вас тра жи да ОСИ 
др жи те за по сле ну на стал но не ко вре ме, то се ја вља као 
оба ве за ко ју по сло да вац пре у зме и мо же да бу де про блем. 
Шта ако до ђе у си ту а ци ју да не мо же да са чу ва то рад но 
ме сто. За то се он од лу чу је или да скла па уго вор на од ре ђе но 
вре ме, или да за др жа ва ју ћи ОСИ на нео д ре ђе но вре ме до ла-
зи у си ту а ци ју да мо ра да от пу шта дру ге рад ни ке.

Пред став ник по сло да ва ца

3.5. Не до вољ на при ла го ђе ност рад них ме ста

Још је дан од про бле ма при ли ком за по шља ва ња осо ба са ин-
ва ли ди те том је не при ла го ђе ност рад них ме ста. Без об зи ра на ком-
пе тен ци је, уко ли ко рад но ме сто ни је при сту пач но, ОСИ не мо же 
да се за по сли. 

Ка да за вр ше шко ле, на ста је ве ли ки про блем, јер им се не ну-
де пра ви усло ви за за по шља ва ње, ни шта ни је при ла го ђе но, 
већ не ки крат ко роч ни по сло ви, не ве за но за ком пе тен ци је. 
Рад ни аси стен ти ни су у до вољ ној ме ри до ступ ни.

Пред став ник ОСИ
Ипак, ово ни је про блем са мо за осо бе са ин ва ли ди те том, већ 

и за по сло дав це. Уко ли ко не ма усло ве да за по сли осо бу са од го-
ва ра ју ћим ком пе тен ци ја ма, по сло да вац мо ра да упла ћу је но вац у 
Бу џет ски фонд или да ку пи про из во де од пред у зе ћа за про фе си о-
нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том.7) 
Иако као ме ра по др шке по сто ји и при ла го ђа ва ње рад ног ме ста, 
чест про блем је да сред ства за ову на ме ну ни су до вољ на. То од по-
сло дав ца зах те ва да уло жи до дат на сред ства ка ко би из вр шио при-
ла го ђа ва ње, што у тре нут ној еко ном ској си ту а ци ји мо же да од би је 
по сло дав ца од за по шља ва ња осо бе са ин ва ли ди те том:

Про блем се ја вља ка да рад но ме сто ни је при сту пач но. То 
зах те ва ула га ња ко ја не мо гу ни ка да да се до вољ но оправ-
да ју.

Пред став ник по сло да ва ца
Не рет ко је при сут на и не за ин те ре со ва но сти по сло да ва ца да 

из вр ше при ла го ђа ва ње, јер и не пла ни ра да за по сли осо бу са ин-
ва ли ди те том. При ла го ђа ва ња не ка да мо гу да се са сто је и са мо у 
пре ме шта њу рад них ме ста на ло ка ци ју ко ја би осо би са ин ва ли-
ди те том би ла до ступ на – на при мер са пр вог спра та у при зе мље. 
Не ка да се не при сту пач ност чак ко ри сти и као из го вор да осо ба са 
ин ва ли ди те том бу де од би је на на кон кур су за по сао.

7) За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009.
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Био сам на ин тер вјуу за по сао у јед ној шко ли и они ми ка жу 
– Па ето, учи о ни це су на пр вом спра ту, не ма мо лифт, Ва ма 
би си гур но био про блем да се пе ње те… Ја ка жем – Ни је. А 
она збу ње но ка же – Аааа, па не знам шта он да.

Пред став ник ОСИ

3.6. Не(за ин те ре со ва ност) за запошљавање 
осо ба са ин ва ли ди те том

По сто је и слу ча је ви у ко ји ма се пре пре ка при ли ком за по-
шља ва ња на ла зи у са мим осо ба ма са ин ва ли ди те том, ко је у ве ли-
ком бро ју не же ле да иза ђу на про це ну рад не спо соб но сти, што је 
пр ви ко рак у за по шља ва њу.

Ни је са мо до по сло да ва ца, не го и ОСИ…. Ка да тре ба да иза-
ђу на про це ну рад не спо соб но сти он да иде - Па да ли баш 
мо ра да се иде на ко ми си ју, ма не иде ми се… Ево са да за 
пер со нал ну аси стен ци ју има ли смо про грам, а услов је био 
да се утвр ди сте пен рад не спо соб но сти. Ка да је то кре ну ло 
тре ба ло је за 10-ак нас да се од ра ди, и све је ста ло. Го ди ну 
да на не мо же мо да на те ра мо љу де да иза ђу на про це ну.

Пред став ник ОСИ
Ово је по себ но при сут но код осо ба ко ји ма је по треб на ве ћа 

по др шка у функ ци о ни са њу, од но сно код осо ба код ко јих би био 
про це њен дру ги сте пен по слов не спо соб но сти.

Ми на при мер на про це ни рад не спо соб но сти про шле го ди не 
ни смо има ли ни јед ну осо бу са дру гим сте пе ном, па ни смо мо-
гли ни да да је мо ме ру при ла го ђа ва ња рад ног ме ста.

Пред став ник НСЗ
Ипак, и ка да иза ђу на про це ну рад не спо соб но сти, ни су све 

осо бе са ин ва ли ди те том за и ста спрем не да се укљу че на тр жи ште 
ра да ни ти то же ле, већ на про це ну из ла зе због бе не фи та ко је мо гу 
на осно ву про це не да оства ре. Ка да про ђу про це ну рад не спо соб-
но сти ове осо бе се на ин тер вјуе за по сао или не ја ве, или тра же 
од по сло да ва ца да На ци о нал ну слу жбу за за по шља ва ње оба ве сти 
да не ма усло ва да их за по сли, ка ко не би би ле бри са не са спи ска у 
НСЗ. То ства ра ло шу сли ку у осо ба ма са ин ва ли ди те том као рад-
ни ци ма.

По мо јој сло бод ној про це нио 60% ОСИ ствар но тра жи по-
сао, 10% про тр чи че ка ју ћи пен зи ју и оста је ши ро ка ле пе за 
ко ја је ту да би оства ри ла пра ва из со ци јал не за шти те. Ако 
им се и не што по ну ди од јав них ра до ва, њи ма се ви ше ис пла-
ти цен тар не го та кво ан га жо ва ње по про јек ти ма. 

Пред став ник НСЗ
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Ме ђу тим, има и дру гих при ме ра, ка да су осо бе са ин ва ли ди-
те том за и ста за ин те ре со ва не да се за по сле и мак си мал но се тру де. 
Ипак, че сто ни то ни је до вољ но да на ђу по сао, што во ди у раз о ча-
ра ње и по твр ду то га да „не мо же“. 

Ево на при мер јед на де вој ка, она је про шла три-че ти ри др-
жав не обу ке и ни је на шла по сао. И са да ви ди те, она је у то 
ин ве сти ра ла до ста и вре ме на, а и стре сно је и опет не ма 
за ни ма ње, не ма по сао, не срет на је што не мо же да ра ди. 
И шта сте ви на пра ви ли? Она се не осе ћа да мо же да бу де 
са мо стал на. 

Пред став ник ЛС
Без об зи ра на то што осо бе са ин ва ли ди те том има ју не по-

вољ ни ју обра зов ну струк ту ру од осо ба из оп ште по пу ла ци је, па 
су и ма ње кон ку рент не, че сто ни су ни за ин те ре со ва не за до дат не 
еду ка ци је и уна пре ђе ње ком пе тен ци ја. 

Ево, ове го ди не смо кре ну ли, ну ди мо 6 обу ка и на ма је те шко 
да на ђе мо ли ца за ин те ре со ва на за те обу ке (нпр. во ђе ње по-
слов них књи га, за по слов ног се кре та ра,…).

Пред став ник НСЗ
Опет те шко је на ћи ОСИ ко је же ле да се пре ква ли фи ку ју, на 
при мер ка да смо ор га ни зо ва ли курс за пе ка ре за ОСИ, је два 
смо на шли 10-оро осо ба.

Пред став ник по сло да ва ца
Као чест об лик за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том ја-

вља ју се јав ни ра до ви. До но си о ци по ли ти ка ви де ово као до бро 
ре ше ње, али не и осо бе са ин ва ли ди те том. Због то га што се ра ди 
о при вре ме ном за по сле ње, осо бе са ин ва ли ди те том су чест не мо-
ти ви са не да да ју свој мак си мум на та квом рад ном ме сту, што мо же 
да по твр ди сли ку по сло да ва ца о осо ба ма са ин ва ли ди те том као не-
до вољ но ефи ка сним рад ни ци ма.

Осо бе са ин ва ли ди те том су у ве ли кој ме ри не мо ти ви са не да 
се укљу че у про цес ра да. По го то во у јав ним ра до ви ма. Ја 
сам ту ви де ла ви сок ни во не мо ти ви са но сти. Ка жу: „шта ћу 
ја са да ов де да ра дим, ка да ћу иона ко за не ки ме сец да одем.

Пред став ник пред у зе ћа за про фе си о нал ну  
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ОСИ

И по сло дав ци као и осо бе са ин ва ли ди те том су не спрем ни 
за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. За то и код јед них и код 
дру гих мо же до ћи до раз о ча ра ња при ли ком су сре та, ко је ако је по-
но вље но ис ку ство мо же да во ди то ме да по сло да вац ви ше не же ли 
да за по сли осо бу са ин ва ли ди те том, а да осо ба са ин ва ли ди те том 
ви ше не же ли да ра ди. 
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Ми слим да ми на тр жи ште ра да пу шта мо љу де ко ји ни су 
спрем ни за укљу чи ва ње у рад ну сре ди ну и ни ко их пре то га 
не пре у зи ма, и до ла зе до по сло дав ца не спрем ни, не го во рим 
са да са мо о дру гом сте пе ну; да је мо их по сло дав цу ко ји ни 
сам ни је спо ре ман ни ти до вољ но еду ко ван – и он да до ла зи 
до раз о ча ре ња ка ко ОСИ та ко и по сло дав ца и она се вра ћа. 
Зна чи не при пре мље ни су и по сло да вац и ОСИ.

Пред став ник НСЗ
У на ве де ним усло ви ма по сло дав ци не ка да мо гу и да бу ду 

огор че ни за то што мо ра ју да за по сле осо бу са ин ва ли ди те том, што 
мо же до ве сти до ло ше кли ме на по слу.

Па зи те, ја сам до жи вео да ми чла но ви ка жу да тр пе мо-
бинг. За по слио га је да не би пла ћао пе на ле, а он да при ча 
дру гим рад ни ци ма да не мо же да им пла ти пла ту јер је за-
по слио ОСИ. 

Пред став ник ОСИ

3.7. Крат ко роч но и не при ла го ђе но за по шља ва ње

Не при ла го ђе ност рад них ме ста и за јед ни це, ви со ка сто па 
не за по сле но сти, не по вољ на ква ли фи ка ци о на струк ту ра осо ба са 
ин ва ли ди те том и ње на не ус кла ђе ност са по тре ба ма тр жи шта, од-
су ство ста бил них фи нан сиј ских сред ста ва до во де до крат ко роч ног 
и се лек тив ног за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том, а у ци љу за-
до во ље ња кво та. 

Шта бу де про блем? Увек на кра ју ис пад не да се та ли ца ис-
пад ну из рад ног про цес ка да се за вр ши про грам. 

 Пред став ник НСЗ
Ка да за вр ше шко ле, на ста је ве ли ки про блем, јер им се не ну-
де пра ви усло ви за за по шља ва ње, већ крат ко роч ни по сло ви 
са кво та ма. Рад ни аси стен ти ни су у до вољ ној ме ри до ступ-
ни. 

Пред став ник ОСИ
За што би јав ни ра до ви би ли на 6 ме се ци? Ако ста ви мо на 
3 ме се ца, он да ће би ти ви ше за по шља ва ња – не за по сле них 
осо ба, не го за по шља ва ња. Не знам ко је од Вас имао при ли ке 
да ви ди рад ну књи жи цу ОСИ – то су рад ни од но си 7 да на, 3 
да на, 14 да на, до 30 да на је мак си мум. По сло да вац је др жи, 
не ма до вољ ну по др шку и јед но став но од у ста не. 

Пред став ник ОСИ
Ка да го во ри мо о се лек тив но сти за по шља ва ња, го во ри мо о 

то ме да је не сра змер но ма ло осо ба са про це ње ним дру гим сте пе-
ном рад не спо соб но сти за по сле но. 
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Ево ја сам био код го ми ле по сло да ва ца, ни ко са дру гим сте-
пе ном. 

Пред став ник ОСИ 
На ве де ни ре зул та ти по ка зу ју да по сто је број ни про бле ми ве-

за ни за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. Они ни су са мо на 
„стра ни“ по сло да ва ца, већ и осо ба са ин ва ли ди те том,  од но сно од-
су ства одр жи вих си стем ских ре ше ња. За то је за по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том ви ше по сле ди ца окол но сти, сре ће, а не ре зул тат 
при ме не за ко на и си сте мат ских при сту па. 

Ми смо кре ну ли са иде јом да про ши ри мо про из вод не ка па-
ци те те та ко што ће мо за по сли ти још рад ни ка и хте ли смо да 
то бу ду ОСИ. На 20 рад ни ка смо за по сли ли 5 ОСИ, и баш ка да 
смо пра ви ли обје кат све смо при ла го ди ли и тек он да смо тра жи-
ли ОСИ ко ји би од го ва ра ле од ре ђе ним рад ним про фи ли ма. Све смо 
то о свом тро шку ура ди ли.

Пред став ник по сло да ва ца
Ме не су на при мер за по сли ли у фир ми на осно ву сред ста ва 

за НСЗ, али сам ја остао ту да по пу ња вам број, а ка да сам од ла-
зио, ди рек тор ка је ре кла – ја те би не дам да идеш, ти мо раш да 
оста неш ов де. Ја сам ту ра дио шест по сло ва, све сам на у чио у ле-
ту, ни сам за то био обра зо ван. И она ка же, не не, ти не мо жеш да 
даш от каз, ако тре ба да по диг не мо пла ту? Е са да, да по сло дав ци 
то ка жу дру гим по сло дав ци ма мо жда би би ло дру га чи је. 

Пред став ник ОСИ

4. ЗА КЉУЧ ЦИ

На осно ву све га из ло же ног и да ље оста је ди ле ма: укљу чи ти 
се или не на тр жи ште ра да? Број не пре пре ке и не из ве сно сти са ко-
ји ма се осо бе са ин ва ли ди те том су о ча ва ју са нај че шће не га тив ним 
ре зул та ти ма ка да је у пи та њу њи хо во трај ни је за по шља ва ње, мо-
жда оправ да ва ју став да се не тре ба укљу чи ва ти на тр жи ште ра да. 
Да је то за пра во ра ци о на лан, а не ира ци о на лан из бор. Ипак, ова ква 
од лу ка је по нај ви ше усло вље на стра хом и не си гур но шћу. Ра ци о-
нал ност, од но сно не ра ци о нал ност не ке од лу ке тре ба раз ма тра ти 
у кон тек сту ње ног ци ља и зна че ња.  Без об зи ра ко ли ко је те шко 
укљу чи ти се у свет ра да, или ко ли ко је ла ко оста ти са стра не, па-
сив ност и по вла че ње ду го роч но по сма тра но ус кра ћу је са мо стал-
ност. На тај на чин осо бе са ин ва ли ди те том осу ђу ју се бе да жи ве на 
мар ги на ма дру штва, у за ви сном по ло жа ју од дру гих.  

У по сто је ћим окол но сти ма ве ћи на осо ба са ин ва ли ди те том 
ли чи на чо ве ка ко ји жи ви на пу стој стра ни ре ке, за до во ља ва ју ћи 
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се и за ви се ћи од оно га што им дру ги, са плод не стра не ре ке до ба-
ци. Тај чо век или те осо бе са ин ва ли ди те том има ју два из бо ра: или 
да се ба це у бу ји цу, да се бо ре и мо жда ис пли ва ју на дру гу плод ну 
стра ну или да оста ну на сво јој, при вид но си гур ни, зна ју ћи да ће 
по ред свих про бле ма пре жи ве ти. Тре ћа оп ци ја, да пре ђу мост, не 
по сто ји, јер они са плод не стра не ре ке ни су за ин те ре со ва ни да га 
гра де, али ни сви са не плод не стра не ре ке. У та квим окол но сти ма 
из бор је те жак, и би ло ко ја од лу ка мо ра да се по шту је и це ни, јер 
сва ка од њих под ра зу ме ва од ри ца ње. 

У том сми слу, од лу ку осо бе да се не за по сли не мо же мо сма-
тра ти ма ње вред ном. По треб но је да сва ка осо ба са ин ва ли ди те том 
раз ми сли о ва жно сти за по сле ња и ра да, и о то ме ка ко мо же да до-
при не ти иде ји за по шља ва ња? Мо гућ но сти су раз ли чи те: кроз вла-
сти то за по шља ва ње, да ва ње при ме ра дру ги ма, ло би ра ње за за по-
шља ва ње, ис тра жи ва ње или на не ки дру ги на чин. При све му ово ме 
не тре ба або ли ра ти, већ на про тив, од го вор ност др жа ве да пра во на 
за по шља ва ње осо ба ма са ин ва ли ди те том учи ни пот пу но до ступ-
ним у прак си, а не са мо у нор ма тив ним и стра те шким окви ри ма.

Осо ба ма са ин ва ли ди те том тре ба при зна ти пра во на страх, 
ре ал ност и оправ да ност по сто ја ња от по ра, а не осу ди ти их за то 
што не же ле да се укљу че у за по шља ва ње и за то што же ле си гур-
ност. Сва ко од нас же ли си гур ност и по треб на му је. Уко ли ко се 
не ко не че га пла ши, или има не га ти ван став пре ма то ме, и уко ли ко 
то до дат но пра ти осу да, уоби ча је но ће до ћи до да љег за тва ра ња, а 
не отва ра ња. У том сми слу,  по чет на ин тер вен ци ја тре ба да бу де 
ори јен ти са на на то да се убла жи осе ћај стра ха или от по ра, да би се 
ство рио про стор за от кри ва ње и упо зна ва ње са сво јом уло гом на 
тр жи шту ра да. Уко ли ко на кон то га осо ба са ин ва ли ди те том и да ље 
не же ли да ра ди – то је ње но пра во, али и од го вор ност.
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Mi ro slav Lj. Br kic, Mar ko D. Mi la no vic

IN SE ARCH OF SA FETY

Re su me
Pe o ple with di sa bi li ti es re pre sent 10-15% of the po pu la tion. In 

the last 15 years the di sa bi lity is sue is slowly ga i ning in im por tan ce and 
that from the per spec ti ve of de ve lop ment po licy and hu man rights, le-
a ding to the adop tion of the Con ven tion on the Rights of Per sons with 
di sa bi li ti es. In clu sion of per sons with di sa bi li ti es in all sphe res of work 
hin ders long-term ex clu si on from so ci ety, so that a lar ge num ber of 
per sons with di sa bi li ti es havn’t got the ne ces sary spe ci fic and non-spe-
ci fic com pe ten ci es to join the la bor mar ket. In suf fi ci ent ac ces si bi lity 
of com mu nity and tran spor ta tion, tho ugh not di rectly and sig ni fi cantly, 
af fects li mi ted pos si bi lity of em ployment for per sons with di sa bi li ti es 
who need sup port in the mo ve ment. The sur vey was con duc ted in 6 
ci ti es in Ser bia: Bel gra de, Nis, No vi Sad, Kra gu je vac, Zre nja nin and 
Uzi ce. Da ta we re col lec ted from fo cus gro ups with per sons with di sa bi-
li ti es and em ployers. The re sults sho wed that:

• li mi ted need for em ployment, re pre sents one of the main li-
mi ta ti ons of the ap pli ca tion of any law-ori en ted em ployment, 
as well as the Law on pro fes si o nal re ha bi li ta tion and em-
ployment of per sons with di sa bi li ti es.

• a par ti cu lar pro blem for the cre a tion of new jobs and that the 
pu blic sec tor is the lar gest em ployer in Ser bia, if the re is no 
need for em ployment, to re ce i ve pe o ple with di sa bi li ti es in 
em ployment and pri va te sec tor em ployer has to lay off an em-
ployee who is em ployed

• Qu o tas are only in cen ti ves for em ployment, whi le the es sen ce 
of law con sists of ac ti ve em ployment me a su res, which sho uld 
ena ble fa vo ra ble con di ti ons for em ployment of per sons with 
di sa bi li ti es.

• Ne ga ti ve at ti tu des of em ployers, to get her with in suf fi ci ent in-
for ma tion is ava i la ble on the spe ci fics of the em ployment of 
per sons with di sa bi li ti es le ads to em ployers and not in for med 
abo ut all the pos si bi li ti es and so the law seen as a levy.

Keywords: per sons with di sa bi li ti es, em ployment, em ployer, rights.

* Овај рад је примљен 29. јула 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.
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