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Апстракт 

Радно оспособљавање и запошљавање особа са интелектуалном ометеношћу (ИО) 

омогућава постизање вишег нивоа самосталности и бољег друштвено-економског 

положаја, а запосленост доприноси развоју селф-концепта који представља основ за 

очување менталног здравља код особа са интелектуалном ометеношћу. Особе са 

интелектуалном ометеношћу по правилу имају нижи образовни и материјални статус, 

суочавају се са различитим баријерама које их спречавају да се укључе у заједницу, а 

веома често бивају и експлицитно одбачене од стране друштва. 

Сврха овог рада је била да прикаже  проблеме у прилагођавању у друштвеној 

заједници да култура већине организације није базирана на идеји запошљавања особа са 

лаком интелектуалном ометеношћу, послодавци су склони предрасудама о особама са 

ЛИО, при чему немају довољно сазнања о њиховим карактеристикама. Правни систем 

Националне службе за запошљавање не предвиђа посебан систем укључивања особа са 

ЛИО у радни однос, послодавци не показују довољно спремности да на посебан начин 

омогуће прилагођавање и припрему обављања пословних активности особама са ЛИО, а 

особе са лаком интелектуалном ометеношћу се осећају мање вредним од осталих особа 

које желе да се запосле. Одговарајућа култура подршке у радном односу такође изостаје 

за особе са ЛИО, доминантна је култура такмичења, што не одговара интелектуално 

ометеним особама. 

У раду је коришћена метода интервјуа, како за послодавце, тако и за незапослене 

особе. Из интервјуа се може закључити да су највећи проблеми запошљавања особа са 

лаком интелектуалном ометеношћу предрасуде које послодавци имају према њима, и 

незаинтересованост да се те предрасуде отклоне. 

Све подхипотезе у раду су подржане, приказани су реални проблеми за које у 

будућности постоји решење, да се сведу на минимум, али је потребно да се закон мења. 

Дискриминација особа са инвалидитетом може се ефикасно сузбити само уколико 

постоји одговарајући правни оквир, ефикасним механизмом судске заштите у 

случајевима дискриминације по основу инвалидности. Веома је битно пружити подршку 

особама са најразличитијим потешкоћама јер и ове особе имају права на равноправне 

чланове шире друштвене заједнице. 

Запошљавање особа са лаком интелектуалном ометеношћу  у великој мери одређује 

живот појединца. 

Кључне речи: инвалидност, запошљавање, послодавац, интелектуална ометеност 
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Abstract 

 

Job training and employment of persons with intellectual disabilities (ID) enables the 

achievement of a higher level of independence and a better socio-economic position, and 

employment contributes to the development of self-concept, which is the basis for preserving 

mental health in persons with intellectual disabilities. As a rule, people with intellectual 

disabilities have a lower educational and financial status, they face various barriers that prevent 

them from joining the community, and very often they are explicitly rejected by society. 

The purpose of this paper was to show the problems in adaptation in the social community 

that the culture of most organizations is not based on the idea of employing people with mild 

intellectual disabilities, employers are prone to prejudices about people with LIO, while they 

do not have enough knowledge about their characteristics. The legal system of the National 

Employment Service does not envisage a special system for the inclusion of persons with LIO 

in employment, employers do not show sufficient readiness to enable adaptation and 

preparation of business activities for persons with LIO in a special way, and people with mild 

intellectual disabilities feel less valuable than others. people who want to get a job.An 

appropriate culture of support in the workplace is also missing for people with LIO, there is a 

dominant culture of competition, which does not suit intellectually disabled people. 

The paper used the interview method for both employers and unemployed persons. From the 

interview, it can be concluded that the biggest problems of employing people with mild 

intellectual disabilities are the prejudices that employers have towards them, and the lack of 

interest in removing those prejudices. 

All the sub-hypotheses in the work are supported, real problems are shown for which there 

is a solution in the future, to be reduced to a minimum, but the law needs to be changed. 

Discrimination of persons with disabilities can be effectively suppressed only if there is an 

appropriate legal framework, with an effective mechanism of judicial protection in cases of 

discrimination based on disability. It is very important to provide support to people with various 

difficulties because these people also have the right to be equal members of the wider social 

community. 

The employment of persons with mild intellectual disability largely determines the life of 

the individual. 

Keywords: disability, employment, employer, intellectual disability 
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Увод 

 

 

Интелектуална ометеност (ИО), се према дефиницији Америчке асоцијације за 

интелектуалне и развојне поремећаје дефинише као ометеност коју карактеришу 

значајна ограничења у интелектуалном функционисању и адаптивном понашању. 

Ограничења у адаптивном понашању се испољавају у концептуалним, социјалним и 

практичним адаптивним вештинама. Интелектуална ометеност настаје пре осамнаесте 

године живота.1 

Присуство проблема у понашању у значајној мери омета усвајање нових адаптивних 

вештина и негативно утиче на интеракцију особе са окружењем. С друге стране, тешкоће 

успостављања адекватног контакта са околином и разумевања света око себе могу 

довести до испољавања или интензивирања бихејвиоралних и емоционалних проблема. 

У око 75% свих дијагностикованих случајева лекари нису у могућности да пронађу 

конкретан разлог инвалидности. Неки познати узроци укључују: 

- Недостатак кисеоника при рођењу, инфекције или други проблеми током 

порођаја; 

- Фетална инфекција или развојни проблеми фетуса; 

- Изложеност токсинима као што су олово, жива и лекови. Фетални алкохолни 

синдром, који је резултат интраутериног излагања алкохолу, такође може проузроковати 

интелектуалне сметње; 

- Болести попут хрипавца, менингитиса и морбила; 

- Хромозомске абнормалности; 

- Недостатак јода и неухрањеност; 

- Траума фетуса у развоју; 

- Траума издржана у детињству или детињству. 

 

Квалитет живота, према дефиницији радне групе за квалитет живота Светске 

здравствене организације, је опажање појединца о његовом положају у животу у склопу 

културе и система вредности у којима живи, и у односу на циљеве, очекивања, стандарде 

                                                 

1Каљача, С., Јапунџа-Милисављевић, М. (2013) Живот у заједници особа са интелектуалном 

ометеношћу. Београд: Универзитет у Београду стр. 149 - 171 
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и проблеме. Квалитет живота је веома широк концепт на који утиче на физичко здравље 

особе, њено психичко стање, степен самосталности, на социјалне односе у целини.2 

Квалитет живота као мултидимензионални конструкт детерминишу животни 

услови, личне вредности и лично задовољство. 3 

Особе са инвалидитетом веома су хетерогена група. Људи имају различите врсте 

инвалидитета који се стичу рођењем или касније у животу. Особе са инвалидитетом се 

разликују у односу на старост, етничко порекло, рурални или урбани статус и слично. Те 

разлике доводе до различитих потреба и препрека за њихово укључивање на тржиште 

рада. На пример, многе особе са инвалидитетом раде без икакве подршке, посебно када 

су радна места доступна, док ће неким особама можда бити потребне неке 

индивидуализоване адаптације или подршка, која може бити у виду тренера на послу. 

Интелектуалну ометеност карактеришу исподпросечни ниво интелектуалног 

фунцкионисања и адаптивног понашања у доменима концептуалних, социјалних и 

практичних вештина. 4 

Особе са интелектуалном ометеношћу по правилу имају нижи образовни и 

материјални статус, суочавају са различитим баријерама које их спречавају да се укључе 

у заједницу, а веома често бивају и експлицитно одбачене од стране друштва. Још један 

проблем, који проистиче из претходно наведених, је повећана зависност од других, 

односно смањена аутономија и контрола над сопственим животом. 5 

Лака интелектуална ометеност се, према Међународној класификацији болести 

(МKB-10 дефинише коефицијентом интелигенције у опсегу од 50 до 70 

стандардизованих IQ јединица). Иако су особе са лаком интелектуалном ометеношћу 

способне да науче да читају и савладају основне математичке операције, као и да брину 

о себи и савладају неке практичне вештине, као што су кување или коришћење јавног 

превоза, ови појединци се у мањој или већој мери суочавају са проблемима у области 

интелектуталног фунцкионисања и адаптивног понашања, као што су отежано читање и 

разумевање прочитаног (посебно сложенијег текста), нарушена способност доношења 

одлука и решавања проблема, тешкоће при обављању сложенијих свакодневних 

                                                 

2Ерић Маринковић Ј, Коцев Н. Медицинска информатика, link:  

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/38236.pdf - pristupano 3.6.2022. 
3Borthwick-Duffy, 1992, према Felce, 1997, линк: 

https://aseestant.ceon.rs/index.php/specedreh/article/view/7683 
4
Schalock, R. L. (2004). The concept of quality of life: what we know and do not know. Journal of 

Intellectual Disability Research, 48, 203-216. 
5Kuvalekar et al, 2015, линк: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367009 - приступано 3.6.2022. 

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/38236.pdf
https://aseestant.ceon.rs/index.php/specedreh/article/view/7683
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367009
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активности, отежана комуникација са другима и смањена способност адекватне бриге о 

себи.  

Врсте интелектуалних сметњи: 

1. Благе: Они са благим интелектуалним инвалидитетом могу имати IQ између 

50-70. Осамдесет и пет посто особа са интелектуалним инвалидитетом је на овом нивоу 

и они често могу да живе самостално уз минималну подршку других. 

2. Умерене: IQ за умерени интелектуални инвалидитет може бити у распону од 

36-49. Они са умереним интелектуалним инвалидитетом чине отприлике 10% случајева 

у овом спектру. Овим особама ће можда требати већа подршка у свакодневном животу 

и можда ће живети у групном дому. 

3. Озбиљне: Сачињавајући око 3,5% особа са интелектуалним инвалидитетом, 

ове особе могу спадати у опсег IQ 20-35. Обично им је потребан свакодневни надзор како 

би били здрави и безбедни и можда ће им требати помоћ око основних задатака 

самопомоћи. 

4. Дубоке: Појединци са дубоким интелектуалним инвалидитетом могу имати 

IQ испод 20 година и чине само 1,5% случајева интелектуалног инвалидитета. Можда ће 

им требати стална нега и надзор како би задовољили своје основне потребе. 

Неке карактеристике интелектуалног инвалидитета код одраслих могу укључивати 

оштећену способност: 

- Разумевање времена, новца и других концепата бројева 

- Брига о себи 

- Безбедно путујте са једног места на друго 

- Друштвено се ангажујте са другима 

 

Да би ови знакови довели до дијагнозе ИД, они морају бити присутни током 

детињство или адолесценција. 6 

Особе са (лаком) интелектуалном ометеношћу некада имају проблем да адекватно 

изразе своје емоције, што неретко за последицу има повишен стрес и емоционалну 

конфузију и неадектватно „пражњење“ дисфункционалних осећања (Kyrkou, 2005). 

Ово даље, може узроковати још веће проблеме у области социјалног 

функционисања. 

                                                 

6Симптоми и знаци интелектуалног инвалидитета, линк: https://sr.estilltravel.com/intellectual-

disability#Intellectual%20Disability%20Symptoms%20and%20Signs – приступано 30.3.2022. 

https://sr.estilltravel.com/intellectual-
https://sr.estilltravel.com/intellectual-
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Постоје и обавезе особа са интелектуалном ометеношћу, у овом случају обавезе 

особе са лаком ИО су: 

 

1. Да се одзову на позив за процену радне способности и утврђивању статуса; 

2. Да се укључују у образовање, школовање, усавршавање, стручно 

оспособљавање и обуку; 

3. Да активно тражи запослење; 

4. Да прихвати професионалну рехабилитацију; 

5. Да сарађује са стручним радницима у току професионалне рехабилитације, 

запошљавања и рада, и поштује радну и технолошку дисциплину; 

6. Да прихвати мере активне политике запошљавања; 

7. Да прихвати запослење у складу са професионалним способностима. 

 

Ако посматрамо положај особа са посебним потребама и однос друштва према њима, 

од античке цивилизације до данас, уочићемо спор, трновит и мукотрпан процес 

постепеног побољшавања њиховог положаја као и побољшавање неадекватних 

социјалних ставова према њима.  

Регулатива којом се уређује укупан правни статус особа са инвалидитетом, као 

посебно осетљиве друштвене групе, има дугу предисторију. Од законски прописаног 

физичког уништења деце са инвалидитетом до потпуног ћутања о овој категорији 

становништва. Ради бољег разумевања положаја инвалида у друштву, важно је скренути 

пажњу на чланове кривичних закона у којима се за одређен тип инкриминација предвиђа 

казна нарушавања телесног интегритета. 

Законски прописи према инвалидима били су рестриктивни и дискриминаторске 

природе. Одбацивање инвалида било је најчешће последица страха од инвалидности, без 

обзира на то да ли се она схватала као кршење божанских норми или само као последица 

болести.   

Имајући у виду да сви чланови људске заједнице имају урођено достојанство, особе 

са инвалидитетом уживају једнака и неотуђива права. Фокус није на недостатку него на 

препрекама у друштву које осујећује уживање права, и не само на очигледним физичким 

препрекама, већ и на препрекама које се заснивају на ставовима и стереотипима чланова 

друштва. Препреке доводе до искључивања особа са инвалидитетом из пуног уживања 

људских права. Конвенција о правима особа са инвалидитетом преусмерава фокус са 

промене особа на промене друштва и подстиче отклањање препрека у друштву. 
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Право да се живи у заједници је блиско повезано с основним правима као што су 

слобода личности, приватног и породичног живота, и право на слободу од злостављања 

или кажњавања, али је као засебно право исказано УН-овом Конвенцијом о правима лица 

са инвалидитетом. Свеобухватни циљ члана 19. Конвенције о правима лица са 

инвалидитетом је потпуна инклузија и учешће у друштву. Његова три елемента су: избор, 

индивидуализована подршка која промовише инклузију и спречава изолацију, и чињење 

јавних услуга доступним људима са инвалидитетом. То право се крши кад људи са 

инвалидитетом којима треба неки облик подршке у свакодневном животу морају да се 

одрекну живота у заједници да би добили такву подршку, кад се подршка даје на начин 

који људима одузима контролу над сопственим животима, кад се подршка потпуно 

ускрати, чиме се такво лице ограничава на то да буде на маргини породице или друштва, 

или кад се на људе са инвалидитетом ставља терет да се уклопе у јавне службе и 

структуре, уместо да те службе и структуре буду уобличене тако да удовоље 

разноликости човековог стања.  

Европска унија је 2000. године усвојила Директиву о једнаком поступању при 

запошљавању у којој изричито забрањује дискриминацију по основу инвалидности у 

области запошљавања. Конвенција о правима особа са инвалидитетом усвојена је 

резолуцијом Генералне скупштине у децембру 2006. године, ступила је на снагу 2008. 

године, а Рeпублика Србија ратификовала је Конвенцију и пратећи Опциони протокол. 

Сврха Конвенције јесте да промовише штити и осигура пуно и једнако уживање свих 

права и основних слобода од стране особа са инвалидитетом и да промовише поштовање 

њиховог урођеног достојанства (члан 1).   

Члан 1. став 2. Конвенције предвиђа да у особе с инвалидитетом спадају и особе које 

имају дугорочна физичка, ментална, интелектуална или сензорна оштећења која у 

садејству са различитим баријерама могу отежати пуно и ефикасно учешће ових особа у 

друштву на основу једнакости с другима.  

Члан 3. Конвенције укључује низ општих начела, и то:  

 поштовање урођеног достојанства, индивидуалну самосталност укључујући 

слободу властитог избора и независност особа; 

  забрану дискриминације; 

  пуно и ефикасно учешће и укључивање у друштво;  

 уважавање разлика и прихватање особа са инвалидитетом као дела људске 

разноликости и човечанства;  

 једнаке могућности;  
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 приступачност;  

 равноправност жена и мушкараца; 

  уважавање развојних способности деце са инвалидитетом као и поштовање права 

деце са инвалидитетом на очување свог идентитета.   

Члан 4. Конвенције предвиђа опште обавезе држава потписница да обезбеде и 

унапреде пуно остваривање свих људских права и основних слобода за све особе са 

инвалидитетом без дискриминације било које врсте по основу инвалидитета. 

 У том циљу државе уговорнице преузимају обавезе да:  

1) усвоје све одговарајуће законодавне, административне и друге мере за 

остварење права признатих овом конвенцијом;  

2) предузму све одговарајуће мере, укључујући и законодавство, у циљу мењања 

или укидања постојећих закона, прописа, обичаја и праксе који представљају 

дискриминацију према особама са инвалидитетом;  

3) узму у обзир заштиту и унапређење људских права особа са инвалидитетом у 

оквиру свих политика и програма;  

4) делују у складу са Конвенцијом и не предузимају активности које нису у складу 

са Конвенцијом;  

5) предузимају мере за отклањање дискриминације по основу инвалидности од 

стране било ког лица, организације или приватног предузећа;  

6) предузимају односно подстичу истраживање и развој универзално 

дизајнираних предмета, услуга, опреме, уређаја, како је дефинисано у члану 2. ове 

конвенције, што би требало да изискује минималне евентуално прилагођене и најниже 

трошкове у циљу задовољавања специфичних потреба особа са инвалидитетом, 

унапређења њихове доступности и коришћења, као и подстицања универзалног дизајна 

у утврђивању стандарда и смерница;  

7) подстичу истраживање и развој, доступност и коришћење нових технологија, 

укључујући информационе и комуникационе технологије, помагала за кретање, средства 

и технологије за помоћ погодне за особе са инвалидитетом, при чему треба дати предност 

технологијама чија је цена приступачна;  

8) пружају информације особама са инвалидитетом о помагалима за кретање, 

средствима и технологијама за помоћ, укључујући нове технологије, као и друге облике 

помоћи, услуга подршке и олакшице;  
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9) подстичу обуку стручних кадрова и особља које ради са особама са 

инвалидитетом о правима предвиђеним овом конвенцијом како би се обезбедила боља 

помоћ и услуге гарантоване на основу тих права.  

Конвенција почива на начелима поштовања достојанства и права особа са 

инвалидитетом да одлучују о свом животу, недискриминацији, пуног учешћа особа са 

инвалидитетом у свим сферама друштвеног живота на равноправним основама са 

осталим грађаним, поштовања инвалидности као дела људске разноврсности, пружања 

једнаких могућности особама са инвалидитетом родне и полне равноправности. 

Проблеми запошљавања ове популације људи креће од захтева за процену радне 

способности. Захтев за процену радне способности подноси се организацији надлежној 

за запошљавање према месту пребивалишта лица које тражи процену радне способности. 

Ради процене радне способности особе са инвалидитетом у циљу утврђивања 

могућности запослења или одржања запослења, доставља се одговарајућа медицинска 

документација (по члану 5), коју чини:  

1) предлог за утврђивање инвалидности (исти образац се користи и као захтев за 

оцену радне способности код утврђивања права на инвалидску пензију);  

2) отпусна листа са подацима о налазима и извршеним прегледима;  

3) постојећи специјалистички налази одговарајућих специјалности са описаним 

анатомским и функционалним променама утврђеним приликом прегледа на прописаним 

обрасцима;  

4) дијагностички тестови;  

5) лабораторијски налази;  

6) налаз психолога, односно закључак који обухвата оцену менталних 

способности личности и понашање појединца.   

Особе са инвалидитетом могу остварити право на подршку у самозапошљавању. 

Мере за подстицање и подршку самозапошљавању усмерене су ка додели средстава и 

нефинансијске подршке незапосленом кроз едукативне програме, превасходно у првим 

годинама пословања.  

Нефинансијска подршка самозапошљавању по одредбама наведеног правилника 

остварује се кроз информативне и саветодавне услуге у пословним центрима, кроз обуке 

из предузетништва као и кроз спровођењеи менторинга и специјалистичких обука. Док 

се финансијска подршка при самозапошљавању остварује се доделом субвенције за 

самозапошљавање као и исплатом новчане накнаде у једнократном износу ради 

самозапошљавања.   
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Незапослена особа са инвалидитетом може, у складу са законом, остварити и 

једнократну новчану помоћ намењену сопственом самозапошљавању под условима и на 

начин предвиђен Правилником о критеријумима и начину спровођења мера активне 

политике запошљавања (члан 54). 

Њихово равноправно укључивање  у заједницу трајало је дуго и често су били видно 

игнорисани изван заједнице. Особе са интелектуалним тешкоћама у Србији живе под 

тешким околностима, могућности које су већ ограничене и општој популацији (као што 

су приступ и квалитет образовања, здравствених услуга и посла), још су и мање доступне 

особама са инвалидитетом. И у многим другим животним областима особе са 

интелектуалним тешкоћама наилазе на велике препреке.  

Поред недостатака очигледне законске заштите, особе са инвалидитетом често су 

биле посматране као објекти, а не као субјекти, односно носиоци права. Особе са 

инвалидитетом су посматране као предмет сажаљења. Особе са инвалидитетом 

суочавале су се са разним препрекама у остваривању својих основних људских права и 

слобода гарантованих актима међународног јавног права и унутрашњим прописима.  

Историјски посматрано, особе са инвалидитетом често нису ни биле сматране делом 

друштвене заједнице. Било је неопходно забранити дискриминацију ове друштвене 

групе у контексту опште борбе за људска права. Дискриминација особа са 

инвалидитетом може се ефикасно сузбити само уколико постоји одговарајући правни 

оквир, ефикасним механизмом судске заштите у случајевима дискриминације по основу 

инвалидности. О равноправности особа са инвалидитетом не може се говорити све док 

су оне изложене дискриминацији и немају правних средстава да се од ње ефикасно бране.  

Ове особе представљају веома рањиву групу друштва о којој је потребно водити 

бригу како би се интегрисали у друштво, али их у што већој мери укључивати у свет 

рада. 

Живот у заједници може да буде угрожен чак и кад установе постоје. Људи са 

инвалидиттом могу да буду изоловани на разне начине, чак и кад су физички присутни 

у заједници, ако им се не птужи довољна подршка, која ће да обезбеди њихово учешће и 

укључење у заједницу, или кад су подвргнути моделу подршке који обнавља губитак 

контроле, намеће ограничења на избор, или даје мали или никакав сврсисходан приступ 

заједници. 

Радно оспособљавање и запошљавање особа са интелектуалном ометеношћу (ИО) 

омогућава постизање вишег нивоа самосталности и бољег друштвено-економског 
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положаја, а запосленост доприноси развоју селф-концепта који представља основ за 

очување менталног здравља код особа са интелектуалном ометеношћу.7 

Мреже послодаваца који запошљавају особе са инвалидитетом оцењују раднике са 

инвалидитетом као просечне или изнад просека у обављању задатака, редовности 

доласка на посао и поштовању правила о безбедности и здрављу на раду. Такође, особе 

са инвалидитетом често могу да буду лојалније послодавцима који их ангажују. Осим 

што особе са инвалидитетом могу својим вештинама и вредним радом да допринесу 

успешности предузећа, предузећа могу и да се похвале разноликошћу радне снаге која 

рефлектује разноликост друштва. Ово посебно може отворити и више оних 

клијената/купаца/потрошача на која предузеће не обраћа посебну пажњу. 8 

Корпоративна култура и друштвено одговорно пословање спадају у модерне 

концепте којима се предузећа окрећу градећи позитивну слику о себи у очима 

инвеститора и купаца/клијената. Усвајање политика које рефлектују уздржавање од било 

какве дискриминације, поштовање потреба и интереса запослених и свести о утицају 

предузећа на друштво нису везани за величину предузећа. Тако се сва она која их усвоје 

и примењују могу похвалити и својим активним доприносом развоју хуманог друштва. 

Запошљавање особе са инвалидитетом може донети предузећу иновативност у 

организацији и спровођењу активности, као и проналажење алтернативних решења. 

Многи послодавци немају искуство у запошљавању особа са инвалидитетом. Оно је 

заправо веома слично запошљавању особа без инвалидитета, али се морају узети у обзир 

ефекти инвалидитета те особе на њен/његов рад, одговарајуће опхођење и употреба 

одговарајућег недискриминативног говора. Удружења особа са инвалидитетом имају 

квалитетну слику о својим члановима и могу бити користан извор информација о 

потенцијалним кандидатима, нарочито ако сте сигурни које врсте инвалидитета је 

могуће узети у обзир. 9 

Интервју представља први директан сусрет са било којим кандидатом за посао, па 

тако и са особама са инвалидитетом које би желеле да се запосле у вашој организацији. 

                                                 

7Crowther et al., 2001, према Љубеновић, 2004, линк:  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=698688 – приступано 3.6.2022. 
8Водич за послодавце, запошљавање, линк: 

https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2017/05/vodic-za-poslodavce-zaposljavanje-osi.pdf  - 

приступано 30.3. 2022. 
9Водич за послодавце, запошљавање, линк: 

https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2017/05/vodic-za-poslodavce-zaposljavanje-osi.pdf  - 

приступано 30.3. 2022. 

 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=698688
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Током интервјуа се треба фокусирати на потребне вештине и знања који су од суштинске 

важности за одређено радно место.  

Уколико је предвиђено и тестирање, потребно је посебну пажњу посветити томе да 

оно буде у формату који не искључује особе са инвалидитетом. Циљ интервјуа јесте да 

изаберете најбољу особу за дати посао. Требало би свим кандидатима поставити иста 

кључна питања, ослањајући се на њихове индивидуалне одговоре. Такође би требало 

водити евиденцију о сваком интервјуу, објективно проценити сваког кандидата, одмах 

након интервјуа. Треба пазити да се не пропусти потенцијал кандидата са инвалидитетом 

и не дозволити предрасудама и неразумевању о инвалидитету да стану на пут квалитетно 

изведеном интервјуу са особом са инвалидитетом.  

За људе са лаком интелектуалним тешкоћама посао има исти значај као за већинску 

популацију. То је увек пут ка већем укључивању у друштво, значи и повећање примања, 

а и раст самопоштовања. У већини случајева рад ојачава човека са интелектуалним и 

менталним тешкоћама у његовој улози одраслог појединца, води ка повећању контроле 

сопственим животом, доноси нова интересовања и друштвене активности и развија 

практичне способности. Разлог више за њихово запослење је један од основних разлога 

а то је неповољан радно-социјални статус. Особу са лаком интелектуалном тешкоћом 

треба посматрати у контексту њихових тешкоћа у остваривању улоге одрасле особе. 

Запосленост повећава осећај задовољства у животу и утиче на психолошку структуру 

појединца. Запослене особе са лаком интелектуалном тешкоћом имају засигурно вишу 

меру самопоштовања и учинковитости у широј друштвеној заједници. 

Запослење, према Видановићу се заснива уговором између послодавца и запосленог. 

Да би особе имале друштвену сигурност, напредак и стручни идентитет потребно је да 

буду запослене. Незапосленост не само да утиче на појединце, већ и на целокупно 

друштво (друштво успорава сопствени напредак и повећава се број становника који живе 

испод границе сиромаштва). 

Предмет мастер рада -  Особе са интелектуалном ометеношћу имају велики број 

потешкоћа у учествовању у друштвеном, социјалном животу са осталим припадницима 

друштвене заједнице. Поред потешкоћа на поменутим пољима, особе са интелектуалном 

ометеношћу захтевају посебна упућивања и помоћ при интегрисању у друштвену 

средину, при чему су чешће дискриминисани, заборављени и маргинализовани, а њихове 

друштвене и социјалне потребе угушене. Услед таквих неповољних околности, долази и 

до базичних препрека и потешкоћа у запошљавању особа са лаком интелектуалном 

ометеношћу и њиховог целокупног интегрисања у систем рада. Предмет истраживања за 
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израду овог мастер рада је проблем запошљавања особа са лаком интелектуалном 

ометеношћу у граду Сомбору. Теоријско одређење предмета истраживања карактерише 

се системским проучавањем проблема и може се навести досадашња теоријска 

истраживања у литератури.   

Методе и области процене радне способности особа са лаком  интелектуалном 

ометеношћу суврло разнородни, јер изолована примена било ког инструментаили 

области процене ствара некомплетну слику о потребамаособа са интелектуалном 

ометеношћу и умањује ефекасност програмарехабилитације. Системски приступ, у коме 

директно учествују особе саинтелектуалном ометеношћу и њихове породице, од 

круцијалног је значајаза избор одгаварајућег академског усмерења, радне обуке и 

нивоадруштвене подршке.10 

Операционално одређење предмета: особе са лаком интелектуалном ометеношћу 

имају проблеме у прилагођавању у друштвеној заједници, култура већине организације 

није базирана на идеји запошљавања особа са лаком интелектуалном ометеношћу, 

послодавци су склони предсрасудама о особама са ЛИО, при чему немају довољно 

сазнања о њиховим карактеристикама. Нормативни тј. правни систем Националне 

службе за запошљавање не предвиђа посебан систем укључивања особа са ЛИО у радни 

однос, послодавци не показују довољно спремности да на посебан начин омогуће 

прилагођавање и прирему обављања пословних активности особама са ЛИО, а особе са 

лаком интелектуалном ометеношћу се осећају мање вреднима од осталих особа које 

желеда се запосле. Жељена или одговарајућа култура подршке у радном односу 

такођеизостаје за особе са ЛИО, доминантна је култура такмичења, што не одговара 

интелектуално ометеним особама. Остали радници могу пружити помоћ и подршку или 

дискриминисати особу са ЛИО. Време остваривања појаве је релативно, због могућности 

отежане сарадње између актера појаве као и остваривања услова за ступање у радни 

однос особа са ЛИО. Простор на којем се појава остварује јесу предузећа и компаније, 

као и остали надлежни учесници појаве на територији града Сомбора.  

Истраживачко питање: Да ли особе са ЛИО наилазе на препреке и проблеме 

приликом запошљавања? 

Хипотезе мастер рада: 

Основна хипотеза: Особе са лаком интелектуалном ометеношћу наилазе на бројне 

препреке приликом покушаја запошљавања. 

                                                 

10Gligorović, M., Radić Šestić, M. (2011.): Procena radnih sposobnosti osoba sa intelektualnom 

ometenošću u procesu sekundarne tranzicije, Specijalna edukacija i rehabilitacija, 10(2), 251 
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Подхипотеза 1: Послодавци не показују довољно спремности да на посебан начин 

омогуће прилагођавање  пословних активности особама са ЛИО и немају довољно сазнања 

о особама са ЛИО; 

Подхипозеза 2: Kултура већине организација није базирана на идеји запошљавања 

особа са ЛИО, базирана је на култури конкуренције, а не на култури подршке; 

Подхипотеза 3: Правни систем Националне службе за запошљавање не предвиђа 

посебан систем укључивања особа са ЛИО у радни однос;   

Подхипотеза 4: Поступак лишавања пословне способности није усклађен према 

потребама ЛИО; 

Подхипотеза 5: Особе са лаком интелектуалном ометеношћу се осећају мање вреднима 

од осталих особа које желе да се запосле. 

 

Методе и технике мастер рада - Поред научне дескрипције или научног описа као 

методе истраживања предмета мастер рада, из области медицине и социјалног рада о 

карактеристикама особама са ЛИО, биће спроведено емпиријско истраживање на основу 

интервјуа.  

Интервју ће се састојати од 10 питања, биће подељен у два дела и обухватаће све 

операционалне елементе предмета- подхипотеза. Први део интервјуа обухвата 5 питања 

која се односе на ставове послодаваца у Сомбору који имају задатак да дају одговоре на 

већ припремљена питања везана за запошљавање особа са лаком интелектуалном 

ометеношћу, док се други део односи на 5 питања која ће бити постављена самим 

особама са ЛИО, или њиховим родитељима и старатељима.  

Узорак испитаника чини 30 послодаваца, оба пола, од 20 до 65 година, у предузећима 

на територији града Сомбора, док ће испитаника са ЛИО или њихпвих родитеља или 

старатеља бити такође 30, узраста од 20 до 65 година. Узорак је формиран случајним 

одабиром послодаваца.  

Резултати ће бити презентовани дескриптивно.Истраживање ће се спровести 

зависно од околности испитаника, неки ће бити испитани уживо а неки уз помоћ онлајн 

чек листа упућених послодавцима и особама са ЛИО, и интервјуа путем телефона, као и 

штампаних упитника достављеним родитељима и старатељима особа са лаком 

интелектуалном ометеношћу.  

Научни циљ истраживања је научна дескрипција предмета истраживања, при чему 

ће се приказати конкретна понашања особа са ЛИО и осталих учесника у појави, кроз 

висок ниво научних сазнања из области медицине и социјалног рада, конкретних 
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задатака осталих учесника у појави, а пре свега елементе суочавања особа са ЛИО са 

процесом запошљавања кроз предности и баријере са којима се сусрећу приликом 

запошљавања. 

Друштвени значај овог истраживања огледа се у расветљавању околности и 

утврђивање баријера на које наилазе особе са лаком интелектуалном ометеношћу 

приликом запошљавања, као и омогућавање инклузије таквих особа у редовне 

друштвене токове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Послодавци не показују довољно спремности да на посебан 

начин омогуће прилагођавање пословних активности особама 

са ЛИО  

 

Послодавац доноси одлуку да понуди особи посао, а особа са ЛИО доноси одлуку 

да понуди свој рад. Без позитивне одлуке обе стране, не може бити запошљавања.Ако 
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послодавац нема наклоности према овим особама, постији могућност  да они никада неће 

имати праву прилику показати своје потенцијале. 

Доношењем Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом отворене су нове могућности за ова лица, док су послодавци код којих се 

она запошљавају добили одређене могућности и одређене обавезе. Имајући у виду да 

законодавац утврђује да се особа са инвалидитетом може запослити под општим 

условима (услови који важе и за сва друга лица која се запошљавају) и под посебним 

условима (а то значи да је послодавац у обавези да за особу са инвалидитетом прилагоди 

послове или радно место или и послове и радно место), послодавац је у овом другом 

случају запошљавања особе са инвалидитетом дужан да технички и технолошки 

прилагоди радно место или да прилагоди радни процес или обезбеди стручну помоћ или 

подршку на радном месту кроз саветовање, оспособљавање, услуге асистенције, праћење 

при раду, развој личних метода рада и оцењивање ефикасности. 

Закон о префесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетомдонет је са циљем да се одговори на високу стопу незапослености, али 

исто тако и на дугорочну немогућност запошљавања особа са инвалидитетом у Србији.11 

Две главне мере прописане овим законом су: увођење обавезе послодаваца да 

запосле особе са инвалидитетом у оквиру система квота и мере активног запошљавања. 

Особе са инвалидитетом које су оцењене првим или другим степеном током процене 

радне способности, могу имати користи од афирмативних мера. Закон прописује систем 

квота по коме сви послодавци са више од 20 запослених имају обавезу да запосле одређен 

број особа са инвалидитетом. 

За послодавце постоји и могућност да на други начин испуне своју законску обавезу. 

Уместо запошљавања особе са инвалидитетом, они могу учествовати у финансирању 

зарада особа са инвалидитетом које су запослене у предузећима за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, или могу склопити уговор о 

сарадњи са неким од ових предузећа.12 У случају да послодавци не испуне ову обавезу, 

морају да плате пенале државном буџетском фонду који је намењен особама са 

инвалидитетом. 

Законска је обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених да има у 

радном односу одређени број особа са инвалидитетом. Послодавац који има од 20 до 49 

                                                 

11Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009, Закон о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом. 
12Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, чланови 26 и 

27 
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запослених дужан је да у радном односу има једну особу са инвалидитетом, а послодавац 

који има 50 и више запослених дужан је да у радном односу има најмање две особе са 

инвалидитетом и на сваких наредних 50 запослених по једну особу са инвалидитетом. 

Новоосновани послодавац нема ову обавезу у трајању од 24 месеца од дана оснивања 

правног субјекта (чл. 24. и 25). 

У случају да послодавац није испунио обавезу запошљавања особа са 

инвалидитетом, а није ни платио пенале у предвиђеном року, пореска управа утврђује 

обавезу њихове уплате, с тим што следе и новчане казне: 

- послодавцу – од 200.000 до 1.000.000 динара 

- одговорном лицу у правном лицу –  од 10.000 до 50.000 динара 

- предузетнику – од 5.000 до 400.000 динара. 

Месечно праћење измиривања обавеза у оквиру запошљавања инвалдиних лица 

обезбеђено је обавезом попуњавања обрасца ИОСИ – Извештаја о о извршењу обавезе 

запошљавања особа са инвалидитетом. Овај образац се доставља јединици Пореске 

управе надлежној према месту седишта послодавца, приликом коначне исплате зарада, 

односно при обрачуну доприноса за обавезно социјално осигурање без исплате зарада, и 

то најкасније до 5. у месецу за претходни месец.13 

Законодавац је предвидео могућност да послодавац буде ослобођен обавезе 

запошљавања једне особе са инвалидитетом у року од наредних 12 месеци од дана 

извршења обавезе.  

Обавезе се ослобађа онај послодавац који у поступку јавне набавке или друге 

набавке изврши финансијске обавезе из уговара о пословно-техничкој сарадњи са 

предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, 

као и из уговора о куповини производа или вршењу услуга тог предузећа, изузев обавеза 

насталих у реализацији уговора из области трговине на велико – у вредности од 20 

просечних зарада по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике. Послодавац може да 

оствари право на рефундацију примерених трошкова које је имао због потребе за 

прилагођавањем радног места радним потребама особе са инвалидитетом коју је 

запослио. Рефундација се одређује према прописима о државној помоћи за накнаду 

додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом и другим прописима о 

                                                 

13Особе са инвалидитетом, запошљавање, линк: http://bestnis.org.rs/zasto-je-vazno-zaposljavanje-

osoba-sa-invaliditetom - приступано 1.5.2022. 

http://bestnis.org.rs/zasto-je-vazno-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
http://bestnis.org.rs/zasto-je-vazno-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
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државној помоћи који су потребни за примену прописа о државној помоћи за накнаду 

додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом.14 

Субвенције за запошљавање на упражњеним радним местима могу се одобрити 

послодавцу за запошљавање незапослених која припадају категорији теже запошљивих 

у складу са законом и Акционим планом. Ове субвенције се одобравају на начин и по 

критеријумима који су утврђени код остваривања права на субвенција за отварање нових 

радних места. У Републици Србији постоји задовољавајући формално-правни оквир за 

субвенционирано запошљавање особа са инвалидитетом.  

Професионалана позиција и перспектива особа са инвалидитетом као и 

конкурентност у запошљавању угрожена је чињеницом да су у приватном сектору 

привредни капацитети прилично тесни као и чињеницом да је јавни сектор омеђен 

односно лимитиран за отварање нових радних места. Иако прописи о запошљавању 

особа са инвалидитетом утврђују квотну обавезу посодаваца у партиципацији ове циљне 

групе, укупна запосленост особа са инвалидитетом у привредним и другим субвенцијама 

је још увек испод законски дефинисаног минимума са уоченом тенденцијом успоренијег 

новог запошљавања у корист новчане партиципације (учешћа). 

Извршење законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом се утврђује на 

основу укупног броја запослених и броја запослених особа са инвалидитетом. Пресек 

стања се ради календарски последњег дана у месецу. Уколико у том месецу послодавац 

није смањивао број запослених особа са инвалидитетом испод законског минимума, 

сматра се да је испунио законску обавезу. 

Ако запослено лице које је поднело захтев за процену радне способности стекне 

статус особе са инвалидитетом, сматра се да је послодавац извршио обавезу 

запошљавања особа са инвалидитетом од момента подношења захтева за процену радне 

способности и могућности запослења или одржања запослења.15 Међутим, ако лице не 

стекне статус особе са инвалидитетом, послодавац је у обавези да испуни обавезу 

запошљавања особа са инвалидитетом на други начин, у складу са Законом. Такву 

обавезу послодавац мора да испуни у току месеца када је решење донето, и то за цео 

период - од подношења захтева до завршетка поступка процене радне способности. 

Различити облици запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом 

такође су прописани Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 

                                                 

14Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особе са инвалидитетом и 

начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС“, бр. 33/10). 
15Сл.гласник РС, бр. 101/16 
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са инвалидитетом. Осим запошљавања под општим или посебним условима, што су 

облици запошљавања на отвореном тржишту, закон прописује посебне облике 

запошљавања и радног ангажовања за особе са инвалидитетом у оквиру: 

- предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом (PPR), 

- социјалних предузећа и организација, и 

- радних центара.16 

Што се тиче рада и особа са интелектуалним тешкоћама, оне су често склоније да 

обављају једноставне, понављајуће задатке за које им можда чак и није потребна посебна 

подршка. Процена њихове опште радне способности, без узимања у обзир обуке за 

конкретне радне задатке и без подршке, доводи до велике вероватноће да ће њихова 

радна способност бити оцењена негативно (другим речима, да њихов учинак буде 

процењен као нижи од једне трећине особе која је на уобичајеном радном месту). Са 

таквом проценом способности, сигурно је да особа неће бити у стању да се запосли на 

отвореном тржишту рада, упркос чињеници да постоји велики број послова које би особе 

са  интелектуалним тешкоћама могле квалитетно да раде.  

Зато се поставља оправдана сумња да овај закон индиректно спречава запошљавање 

особа са интелектуалним тешкоћама на отвореном тржишту рада. Штавише, важећи 

закон не одговара ни на питање да ли особе са интелектуалним тешкоћама имају 

могућност да раде чак и у специјалним облицима запошљавања, као што су социјално 

предузеће, односно организација и PPR. 17 

Након спроведеног интервјуа са послодавцем о запошљавању особа са ЛИО у 

фирми, видели смо да не желе да приме такву особу уз образложење да такве особе нису 

способне да одраде посао како треба, и да би због њих морали да прилагођавају радно 

место. Установили смо да сматрају да им се више исплати да примају пенале и да плате 

одговарајућу суму новца, него да обучавају такве особе за рад у фирми. Не схватају да 

особе са ЛИО могу доста да допринесу, управо зато што нису обавештени о 

могућностима тих особа и доносе став да не желе да их запосле. 

Велики део послодавца има предрасуде и не жели да размишља о њиховом 

запослењу, из тог разлога треба више радити на подршци послодаваца да упознају особе 

са ЛИО. 

                                                 

16Оп.цит. 9., Универзална права  у пракси, стр. 57 
17Ибид, стр.58 
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Истраживањем су се желели упознати ставови и праксе послодаваца свих типова 

предузећа (микро, малих, средњих и великих) пошто питање положаја особа са 

инвалидитетом представља шире социјално-економско питање, и захтева продубљивање 

дијалога не само између послодаваца који имају законску обавезу запошљавања ЛИО и 

особа са инвалидитетом, већ и шире јавности и осталих потенцијално заинтересованих 

страна међу које спадају и микро и мала предузећа са до 19 запослених. У просеку, 

представници послодаваца су у највећој мери упознати са законском обавезом 

запошљавања особа са инвалидитетом,  док су друге могућности измирења ове законске 

обавезе попут уплате прописаног износа. 

Послодавци који своје законске обавезе измирују на начине који не укључују 

запошљавање особа са инвалидитетом углавном то чине руководећи се чињеницом да је 

најједноставније платити, као и услед тога што нису били у могућности да пронађу особе 

са инвалидитетом које могу да одговоре захтевима посла. Мали број послодаваца 

изјављује да у предузећу не постоји адекватна служба подршке која би помогла при 

избору особе са инвалидитетом. Ипак, 50% послодаваца не зна или није спремно да 

размотри разлоге због којих се одлучују да своје законске обавезе измире не 

запошљавањем особа са инвалидитетом.  

У складу са законском обавезом, постоји јасан тренд да је више особа са 

инвалидитетом запослено у предузећима са већим бројем запослених, односно тренд 

порастаброја особа са инвалидитетом са порастом укупног броја запослених у предузећу. 

Резултати истраживања показују да је најважнија установа која посредује при 

запошљавању особа са инвалидитетом Национална служба за запошљавање. Ова 

институција има веома важну законом прописану улогу у процени радне способности и 

могућности запослења односно одржања запослења особа са инвалидитетом, поред тога 

НСЗ има и релативно велику базу незапослених особа са инвалидитетом различитих 

квалификација, што доприноси важности улоге коју ова служба има када је у питању 

положај и запошљавање особа са инвалидитетом. Нешто више од сваке пете особе са 

инвалидитетом је према информацијама добијеним од послодаваца запослено преко 

препоруке. У нешто мањем броју случајева послодавци су ЛИО запошљавали путем 

огласа који су наглашавали једнаке могућности запошљавања свих особа, односно 

укључивали и ЛИО, као и преко удружења и организација за особе са инвалидитетом. 

Мана је што послодавци нису довољно упознати са бенефицијама и субвенцијама 

приликом запошљавања особа са ЛИО. Нису информисани ни на који вид било путем 

слања мејлова, преко тв и радио станица, штандова по граду. 
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На основи истраживања које је спроведено путем интервју, на постављено питање 

да ли знају шта значи лака интелктуална ометеност, више од половине испитаника је 

рекло да нису сасвим сигурна, али да мисле да су то вероватно особе са психијатирјским 

особинама. 

Из овог истраживања можемо да закључимо да су особе са ЛИО искључене из 

учешћа и пословним активностима и самим тим се налазе веома лошем степену 

друштвене поделе рада, чиме им овакви ставови послодаваца шаље јасну поруку, да не 

само да нису његови корисни чланови, него да су му на терету. 

Из интервју са послодавцима добијене су информације да су са особама које су се 

пријављивале за оглас, разговарали као да причају са малом децом, да су морали више 

пута да објашњавају шта се од њих тражи, Разлог који су наводили зашто нису за 

запошљавње оваквог типа особа јесте то што је потребан стални надзор и помоћ другог 

лица. 

Истицали су да други радници не би пристали да раде на такав начин да морају да 

брину још и о особи са лаком интелектуалном тешкоћом. Дакле, послодавци који разлог 

незапошљавања особа са лаком интелектуалном тешкоћом виде у могућим тешкоћама 

љиховог социјалног понашања, виде га и у претпостављеном недовољном радном 

искуству, као и о могућем неприхваћању од стране радне околине. 

Такође на основу истраживања може да се закључи да лош став према овим лицима 

је најчешће формиран на основу општег јавног мњења у датој средини. 

Став је стечена тенденција да се реагује позитивно или негативно према особама, 

ситуацијама или према личним особинама, идејама и поступцима. Послодавци када 

запошљавају особу са ЛИО  не очекују даће она зарадити своју плату, већ у запошљавању 

ових особа виде остваривање другог интереса а то је испуњавање законске обавезе, што 

указује веома деградирајући став према овим осбама. 

 

Питања која су постављана послодавцима су: 

 

1. Да ли знате шта значи особа са ЛИО? 

2. Да ли сте чули за бројне могућности које Вам се нуде уколико запослите 

особу са ЛИО 

3. Да ли бисте запослили особу са ЛИО? 

4. Да ли у вашем окружењу постоји особа за коју знате да има неки вид 

инвалидитета  а да је заполена или незапослена 
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5. Какав је ваш став о запослењу особа са инавлидитетом? 

 

Након спроведеног интервјуа са послодавцем о запошљавању особа са ЛИО у 

фирмирезултати су следећи: 

Међу анкетираним послодавцима који имају законску обавезу запошљавања особа 

са инвалидитетом, већина послодаваца је за то да радије плате пенале, него да запосле 

особу са ЛИО. Троје од испитаних 30, има у свом колективу особу са лаком 

интелектуалном ометеношћу и подржава овакав вид запошљавања. Остатак испитаних 

послодавца не би запослило особу са било каквим инвалидитетом, а други су 

запошљавали али врло брзо си их и отпуштали. 

Због нелагоде и ставова клијената, купаца или корисника 80% послодаваца не би 

било спремно да запосли особе са инвалидитетом. 

Поред физички захтевних или сензо-моторно, односно когнитивно-емотивно 

специфичних послова, послодавци у одређеној мери као неодговарјуће идентификују и 

послове који захтевају комуникацију са клијентима или купцима (укључујући нпр. 

трговину и конобарске послове), што у одређеној мери може бити повезано са 

стереотипима и предрасудама у вези особа са инвалидитетом. 

Предрасуде послодаваца, посебно у погледу стручности и способности особа са 

инвалидитетом, према перцепцији и ставовима ЛИО показују се као још веће препреке 

њиховом напредовању на послу него при самом запошљавању. Већина послодаваца 

недостатак квалификација и искуства особа са инвалидитетом идентификује као главну 

препреку у процесу њиховог напредовања у предузећу. 

Међу послодавцима који су учествовали у истраживању, а који запошљавају барем 

једну особу са инвалидитетом изјављује да обезбеђује одређене посебне услове за 

запослене са инвалидитетом. Одређена оштећења могу да ограниче способност особе  да 

обавља одређене послове, али пуно веће препреке при запошљавању представљају 

предрасуде и дискиминација. 

Потребно је обезбедити адекватно информисање и подршку потенцијалним 

послодавцима, као и омогућити размену искуства између послодаваца који већ имају 

искуство у запошљавању особа са ЛИО и оних који то искуство немају. 

Уколико би послодавци запослили ове особе, користећи креативна  решења 

запошљавања и прилагођавња радних места, могли би значајно да унапреде своје 

половање. 
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2. Kултура већине организација није базирана на идеји 

запошљавања особа са ЛИО, базирана је на култури 

конкуренције, а не на култури подршке; 

 

Култура у најопштијем смислу представља начин на који људи ступају у контакт са 

другим људима и са светом око себе. Она је кумулативни резултат искуства, вредности, 

уверења, ставова, значења, знања, социјалних организација, процедура, улога, 

просторних односа, концепта универзума, материјалних објеката, који су током 

генерација обезбеђени или стечени кроз индивидуалне или групне напоре и интеракције. 

Оспособљава људе да заједно живе у друштву у оквиру задатог географског окружења, 

10%

90%

За и против запошљавања особа са ЛИО

Послодавци који су за 
запошљавање

Послодавци који су против 
запошљавања
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у датој држави која се налази на одређеном ступњу техничког развоја, у одређеном 

временском периоду. 

Култура представља скуп знања, вредности, понашања и изражавања који је 

заједнички за одређену групу људи. Ти људи се затим међусобно идентификују као 

припадници једне културе – или их као такве идентификују други.18 

Култура је начин понашања и начин живота одређене групе људи у одређеном 

друштву. Она се огледа у знањима и веровањима, у моралу и нормама, у митовима, 

књижевности и уметности, као и у обичајима, навикама и погледима на свет, а који 

постоје у одређеној средини и у одређено време.  

Иако су послодавци интезивније суочени са неопходношћу да се упознају са 

проблематиком запошљавања особа са инвалидитетом, не само због законске обавезе, 

већ и зато што је друштво у целини прихватило концепт у којем се особе са 

инвалидитетом означене као једнаке и способне за рад, чиме се наглашава 

недискриминација и у области запошљавања, пракса пак не показује такво размишљање. 

Култура већине организација није базирана на идеји запошљавања особа са ЛИО, 

базирана је на култури конкуренције а не на култури подршке, због конкуренције јер 

културе организације гледају искључиво профит. Ако запосле особе са ЛИО, посао ће 

трпети. Особе са инвалидитетом запошљавају се под општим или под посебним 

условима који подразумевају прилагођавање простора, средстава за рад, радних задатака 

и слично, за шта послодавац може да оствари право на рефундацију примерених 

трошкова. У примени Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом још увек има проблема, јер послодавци на различите начине избегавају 

обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.19 

Организациона култура представља заједничку перцепцију коју имају чланови 

организације, а не њихову наклоност према тим карактеристикама. Сам назив 

организациона култура је описан и самим тим се разликује од задовољства послом. 

Задовољство послом односи се на осећање запосленог према очекивању организације, 

према организационом награђивању запослених, пракси која организација користи у 

                                                 

18Култура, линк: 

https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-05/pojmovnik_kkp.pdf - приступано 

30.4.2022. 
19Запошљавање особа са инвалидитетом, линк: 

https://boom93.rs/projekti/da-se-razumemo/zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-2 - приступано 

30.3.2022. 

https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-05/pojmovnik_kkp.pdf
https://boom93.rs/projekti/da-se-razumemo/zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-2
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управљању запосленима, условима рада итд. Задовољство послом према томе је 

еваулативан јер се заснива на оцењивању, процени.20 

Значај организационе културе је у томе што се везује за све аспекте пословања: 

одређује однос који организација има према људима, врсту људи коју запошљава, 

формирање организационе структуре, систем мотивисања, напредовања, награђивања, 

моћи која се користи, приступ како се производе и продају производи и услуге, однос 

према променама итд. Организациона култура утиче да сви запослени и менаџери на 

исти начин доживе исте или сличне ситуације у организацији тј. да њихово понашање у 

датим околностима буде усклађено.  

Укратко, организациона култура је моћна сила која чланове организације држи на 

окупу, невидљива је и неопипљива и тако права загонетка за имитаторе и конкуренте. 

Kључ успеха савремених предузећа јесте у њиховој способности привлачења, 

подстицања и развијања људи који стварају ново знање, а из њега и нове производе и 

услуге које ће у глобалној конкуренцији успешно задовољити потребе савремених 

потрошача. Менаџери морају да уложе додатни напор да се изборе за промене у свести 

људи када говоримо о савременим условима рада и захтевима који се пред раднике 

постављају и у том контексту покажу доста толеранције и разумевања за њих, јер ово 

више није систем у коме запослени не улажу у себе, мирно седе на својим радним 

местима чекајући пензију, док се размишљање, иновативност, креативност и 

предузетнички дух очекују само од менаџера. Савремени менаџери захтевају мислеће 

људе који су креативни, самостални у раду, флексибилни, тј. располажу способностима 

неопходним за ефикасан рад у динамичним условима. Савремена привредна друштва 

захтевају модерну пословну културу.21 

Упркос чињеници да постоји Закон о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом, послодавци унутар својих фирми фиктивно 

проглашавају особе са инвалидитетом или радије плаћају казнене пенале и изменама 

закона би требало учинити додатне олакшице послодавцима који би запослили особу са 

инвалидитетом, јер не постоји хуманији однос према инвалидима од стране државе него 

створити услове да она ради и буде корисна друштву.22 

                                                 

20Организациона култура, линк: 

http://resurs.rs/index.php/banka-znanja/543-organizaciona-kultura-naspram-nacionalne-kulture  - 

приступано 1.5.2022. 
21Исто 
22Oп.цит. 35, Запошљавање особа са инвалидитетом 

http://resurs.rs/index.php/banka-znanja/543-organizaciona-kultura-naspram-nacionalne-kulture
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Извештај о запошљавању особа са инвалидитетом на локалном нивоу, који је пре пет 

година објавио Центар за оријентацију друштва на основу анализе прилика у појединим 

општинама, указује на позитивне промене у препознавању вредности инклузије на 

тржишту рада, иако су помаци спори а предрасуде и даље јаке. Према налазима Центра, 

нешто мање од половине укупног броја особа са инвалидитетом има завршено четири 

или осам разреда основне школе, док их је већина са средњом стручном спремом. 

Многе особе нису сигурне како да се опходе према особама са инвалидитетом, 

ослањајући се на информације и навике стечене из непосредног окружења или путем 

медија и служећи се усвојеном терминологијом, било свесно и намерно, било несвесно и 

рефлексно, као фразе, поруке. Неки термини, који су се некада користили, данас више 

нису прихватљиви јер појачавају погрешан утисак да су особе са инвалидитетом 

беспомоћне, за жаљење или бескорисне, деградирајући тако особу.23 

Радећи истраживање о ставу послодавца о запослењу особа са ЛИО у њиховим 

компанија, имали су углавном став, да то није у интересу компаније, да ако подрже такав 

систем запошљавња, њихова фирма може да стекне лошу репутацију, док би њиховој 

конкуренцији која није запослила такву особу компанији донела већи профит. Из чега се 

може закључити да је запошљавање оваквих особа базирано на култури конкуренције, а 

не као један од видова укључивања особа у ширу друштвену заједницу. 

На основу разговора са послодавцима добила сам и такве одговоре да ако би чули да 

већина компанија или предузећа запошљава особе са ЛИО, свакако би запослили 

уколико би се показало да ће на такав начин допринети профиту, само зато да би се 

стекло да су они компанија којој је стало до таквих особа. 

Послодавци запошљавање особа са лаком интелектуалном тешкоћом повезују са 

повећаним трошковима и умањеном зарадом, што говори у прилог томе да профит 

представља примарни интерес власника предузећа. Били су и става да треба да се 

отварају само радна места која би примала само овакав тип особа, која би их искључила 

из целокупне социјализације што је заиста поражавајућ податак. 

Мали број је послодаваца која би запослила ове особе. У мору конкуренција и 

надметања, конкретно на територији општине Сомбор, послодавац који се одлучио да 

запошљава особе са ЛИО, урадио је то из хуманих разлога, те је и повратна информација 

веома позитивна. Позитивна је и од стране гостију, која су ове особе приметиле. 

                                                 

23Водич за послодавце, запошљавање, линк: 

https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2017/05/vodic-za-poslodavce-zaposljavanje-osi.pdf  - 

приступано 30.3. 2022. 

https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2017/05/vodic-za-poslodavce-zaposljavanje-osi.pdf
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Понекад није све у новцу, већ уклапању мањинског дела у широку популацију 

друштва. Пошто је основни циљ сваке компаније одржавање сопственог пословања и 

стварање профита, запошљавање ових особа у радно активно становништво још једном 

потврђује да се запошљавање базира на систему конкуренције, а не подршке. 

Евидентне су све веће промене на тржишту рада, те све већа конкуренција подстиче 

на увођење нових технологија. То са своје стране утиче на структуру запослених. 

Уклањају се једноставна места са интезивним радом, и пружају могућност раданицима 

са прилагодљивим, вишестраним вештинама на вишем нивоу. 

Особама са ЛИО са ниском стручном спремом биће још теже да дођу до запослења. 

Поштовање и доброчинство се сматрају вредностима једног друштва. Ако се предузећа  

не суоче са овим  моралним начелима последице могу особе са ЛИО неће пословно наћи 

место у овом свету конкуренције. Искључивање особа је разлог да не се фирма 

економски не оштети, и да се не буде у опасности да се изгубе клијенти. 

Кад би више компанија препознало потенцијале ових особа, и запослило је сви би 

имали користи. Потребно је превазићи стереотипије о инвалидности, како би предузећа 

имала већу базу квалификованих радника са потешкоћама. 
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3. Правни систем Националне службе за запошљавање не 

предвиђа посебан систем укључивања особа са ЛИО у радни 

однос 

 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) доноси решење о процени радне 

способности и могућности запослења или одржања запослења. Мора се напоменути да 

је пракса оцене опште радне способности заснована на процени степена „болести или 

оштећења” и да није у складу са социјалним моделом инвалидитета. Права слика о 

способностима особе да ради неки посао може се стећи само ако особа добије адекватну 

и законски прописану подршку. Овај приступ би требало усвојити у поступку процене 

радне способности. Према социјалном моделу инвалидитета и мерама запошљавања 

особа са инвалидитетом, задатак такве процене треба да буде процена потребне подршке 

за извођење одређеног посла, уместо да процена унапред поставља ограничења на 

могуће форме запошљавања. 

Постојећа здравствена документа представљају: специјалистичке налазе у којима се 

констатује степен телесног или менталног оштећења, као и решења Фонда за пензијско 

и здравствено осигурање. Пракса показује да су незапослена лица која имају одређене 

здравствене потешкоће често врло убеђена да њихови постојећи здравствени документи: 

налази, отпусне листе, решења итд, довољно говоре у прилог њихове умењене радне 

способности. Свако од нас врло субјективно зна колико га одређена болест или 

здравствени дефицит ограничава у одређеним пословима. Ову врсту потешкоћа и 

спречености за рад заиста могу аргументовати и специјалистички налази лекара, решења 

Фонда за пензијско и здравствено осигурање итд. Међутим, Закон о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом донет 2009. године другачије 

тумачи умањење радне способности, те ови, поменути документи најчешће нису 

довољни да бисте „ушли" у базу података о особама са инвалидитетом Националне 

Службе за запошљавање и били препоручени послодавцу за посао. Употребљивост 

докумената које имате најбоље ће проверити саветник за запошљавање особа са 

инвалидитетом у Националној служби за запошљавање.24 

                                                 

24Особе са инвалидитетом, линк: https://poslovi.infostud.com/saveti/Osobe-sa-invaliditetom-na-

trzistu-rada/307 - приступано 1.5.2022. 

https://poslovi.infostud.com/saveti/Osobe-sa-invaliditetom-na-trzistu-rada/307
https://poslovi.infostud.com/saveti/Osobe-sa-invaliditetom-na-trzistu-rada/307
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Национална служба за запошљавање, Филијала Сомбор, ми је доставила податке за 

особе са инвалидитетом по категоријама инвалидносту за месец јануар 2022. године, што 

је приказано на табели бр.1. 

 

Табела 1. Особе са инвалидитетом по категоријама инвалидности  у месецу јамиару 2022. 
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25НСЗ, Филијала Сомбор 
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Важно је напоменути да не постоје подаци о особама са инвалидитетом подељени 

према врсти инвалидитета. НСЗ не води евиденцију о запошљавању особа са физичким, 

сензорним, интелектуалним, психосоцијалним или другим врстама тешкоћа. 

Такође, НСЗ нема податке ни о типу инвалидитета особа које су прошле процену 

радне способности, нити особа са инвалидитетом које су биле обухваћене позитивним 

мерама и програмима НСЗ. Исто се односи и на податке о пословној способности особа 

које су на њиховој евиденцији. На овај начин изостаје комплетна слика о запошљавању 

особа са инвалидитетом у земљи. Познато је да се изазови са којима се суочавају особе 

са лаким интелектуалним тешкоћама и подршка која је њима потребна да би успешно 

испуњавале радне задатке, разликују од оних за особе које користе инвалидска колица 

или на пример, имају оштећен вид. Зато се поставља питање начина на који релевантни 

органи осмишљавају и спроводе позитивне мере. Као резултат, упркос бројним 

постојећим информацијама о запошљавању особа са инвалидитетом, не можемо донети 

сигурне и убедљиве закључке о утицају закона и других мера на запошљавање особа са 

интелектуалним тешкоћама.26 

Према подацима Националне службе за запошљавање у Републици Србији, од 

укупног броја запослених особа са инвалидитетом однос мушкараца и жена иде у корист 

мушкараца, односно 61% запослених особа са инвалидитетом су мушкарци, а 39% 

жене.27 

На основу обавељног разговра са особом из НСЗ добила сам информације да 

послодавци нису вољни да пруже шансу особама са ЛИО због тога што се није довољно 

подизала свест послодаваца о могућностима и изазовима приликом запошљавања особа 

са ЛИО. Такође из разговара сам добила информацију да имају само једну обуку 

намењену особама са лаком ИО,  и то је обука за рад на рачунару. 

Једна од мана НСЗ у Сомбору, као и осталих НСЗ је што на званичном сајту не постоји 

посебна рубрика у којој би се ажурирали огласи за особе како са ЛИО тако и за све врсте 

инвалидитета. Такође не постоји адекватна подршка како за раније споменуте 

послодавце, тако и за особе са ЛИО.  

                                                 

26Оп.цит.14., Универзална права у пракси, стр. 61 
27Шестић-Радић, М., „Незапосленост особа са инвалидитетом у Европској унији и код нас“, 

пројекат „Заједно – Запошљавање особа са инвалидитетом“, Министарство рада и социјалне 

политике и удружење грађана „Црвени љиљан“, Београд, мај 2009, стр. 9 
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НСЗ реализије програме и мере активне полиике запошљавања намењене 

послодавцима за запошљавање особа са инвалидитеом, али не постоји велики број 

програма намењени особама са ЛИО. 

На сајту НСЗ може да се нађе  велики број програма и мера намењеним особа са 

инвлидитеом, али се поставља питање да ли су равноправне све особе са инвалидитеом. 

Да ли оне одговарају потребама особе оштећеног слуха, вида, или пак само оном чевеку 

који је стекао статус инвалида повредом на радном месту која у суштини не ремети 

његово свакодневно функционисање. 

Нуде се активне мере запошљавања попут субвенција, где се увек потеже питање да 

ли равноправно могу да постоје за све врсте оштећења. 

Такође на званичном сајту НСЗ може да се види програм организовања спровођења 

јавних радова на којима се ангажују незапослене особе. Овакви јавни радови нудце посао  

са зарадом дуполо мањом од минималца, пуно радно време на само четири месеца 

подршке, што је поражавајуће, при том да се ради о уговору о делу. 

Програм стручне праксе, програм стицања практичних знања су само једни од низу 

активности који уредно стоје на сајту, а у пракси нису нашли своју примену. 

НСЗ је ту да би омогућила и олакшала сам процес запошљавања особа са 

инвалидитетом и да послодавац који их запошљава оствари све бенефите прописане 

законом. 

Да би се постигли позитивни резултати у корист запослења особа ЛИО, национална 

служба мора да подстиче запослење кроз сл. облике: 

 

 Афирмација једнаких могућности особа са инвалидитетом на тржишту рада; 

 Организовање и спровођење мера активне професионалне рехабилитације; 

 Остваривање права на мере активне политике запошљавања, односно мере за 

подстицање самозапошљавања и запошљавања особа са инвалидитетом; 

 Обезбеђивање техничке, стручне и финансијске подршке за прилагођавање 

послова, радног места или послова и радног места, укључујући и техничка и 

технолошка помагала у циљу повећања могућности запошљавања или 

одржања запослења особа са инвалидитетом; 

 Праћење ефекта радне и социјалне укључености особа са инвалидитетом; 

 Сарадња са организацијама и удружењима особа са ивалидитетом, 

послодавцима и другим органима и организацијама у циљу подстицања 

запошљавања и укљученост особа са инвалидитетом. 
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НСЗ би требало да буде овим особама један од највећих ослонаца како би добили 

посао, из разговора са учесницима ипитивања кажу да су ретко били позивани са њихове 

стране уколико се отвори могућност за одређено радно место. Често им нуде разне 

субвенције, праксе, олакшице али да особе са ЛИО нађу саме послодавце. Треебало би 

да се курсеви које нуди НСЗ  прилагоди радном месту и звањима особа са инвалидитетом 

која се налазе на бироу. 

У развијенијим земљама постоје центри за професионалну рехабилитацију за особе 

са иналидитетом. Ови центри играју посебну улогу у запошљавању особа са одређеним 

проблемима. Центар процењује преостале капацитете особа са инвалидитетом, помаже 

им у процесу планирања каријере, припреме за проналажење и задржавање посла. 

Потребно је успоставити различите услуге које ће омогућити да особе са одређеним 

проблемима добију адекватну помоћ и подршку у тражењу посла, асистенцију током 

посла и одржавање на радном месту. 
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4. Поступак лишавања пословне способности није усклађен 

према потребама особа са ЛИО 

 

Однос друштава према особама са инвалидитетом разликује се од државе до државе, 

као и кроз време. Иако се положај особа са инвалидитетом побољшао, посебно 

захваљујући снажном и видљивом покрету особа са инвалидитетом, који је последњих 

неколико деценија веома активан у борби за остваривање права особа са инвалидитетом, 

њихов положај је и даље лошији у многим системима и нису потпуно укључене у 

друштво, на равноправној основи са другима. Лишавање пословне способности и 

стављање под старатељство регулисано је архаичним законима. Према тим, тренутно 

важећим законима, овај поступак се врло често користи у случају особа са 

интелектуалним тешкоћама.28 

Једнакост и равноправност пред законом и у приступу правди веома су важни за 

особе са инвалидитетом, с обзиром на чињеницу да су им ова права дуго била 

ускраћивана и ограничавана, као и да још увек не уживају сва гарантована права 

равноправно са другима у многим друштвима. Према Конвенцији о правима особа са 

инвалидитетом, пословна способност не може се ограничити или одузети само на основу 

нечијег инвалидитета. 

Особе са инвалидитетом имају право да буду препознате као личности пред законом. 

Свако људско биће ужива поштовање као личност која има правну способност, а која је 

предуслов за признање пословне способности. Особе са инвалидитетом уживају 

пословну способност на једнаким основама са другима у свим областима живота. 

Пословна способност обухвата способност да се буде носилац права и учесник у правном 

систему, што значи да особа има моћ да учествује у правном промету и да се њене правне 

радње признају. То је способност да се имају права и обавезе и да се права и обавезе 

остварују. Иако су и у међународним документима и националним законодавствима 

веома често изједначене29, пословна способност и ментална способност су различити 

концепти. Ментална способност односи се на вештине особе да доноси одлуке, које 

                                                 

28 Оп.цит.14, Универзална права у пракси, стр.8 

У Конвенцији о правима особа са инвалидитетом јасно је наглашено да „неразумност ума“ и друго 

дискриминаторно етикетирање нису оправдани разлози за лишавање пословне способности 
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природно варирају од особе до особе и могу бити различите у зависности од бројних 

фактора, укључујући факторе из околине и друштва. 

Изједначавање пословне и менталне способности огледа се у томе да уколико се сматра 

да особа има ограничену способност доношења одлука, најчешће због когнитивне или 

психосоцијалне тешкоће, пословна способност јој се одузима. Одлука о лишењу 

пословне способности заснована је на дијагнози, односно, на процени да ли одлука има 

негативне последице и/или да ли особа разуме природу и последице своје одлуке и/или 

да ли је у могућности да прими одређену информацију. 

На основу опажања након спроведеног истраживања, може се рећи да су особе које 

су лишене пословне способности произвољно оцењене неспособнима да се брину о себи 

само на основу њихових интелектуалних или психосоцијалних тешкоћа. Особе које су 

лишене пословне способности упадају у зачарани круг где им се с једне стране не 

допушта да одлучују о свом животу и да активно учествују у друштву, а с друге стране 

им се не пружа одговарајућа подршка којом би развијали ове вештине неопходне за 

самостални живот. Особе без пословне способности аутоматски постају жртве властите 

немогућности да остваре бројна друга темељна права, као што су право на брак, на рад, 

или бирачко право. Поступак лишавања пословне способности  није усклађен према 

потребама  особа са ЛИО. 

Поступак за лишавање пословне способности се води у интересу лица према коме се 

поступак води. Поступак покреће суд по службеној дужности или на предлог лица 

одређених законом. Предлог може поднети и само лице које треба да се лиши пословне 

способности.30 

Суд, након спроведеног поступка, доноси решење којим лишава у потпуности или 

делимично пословне способности лица према коме се води поступак. Одлука има 

конститутиван карактер јер се односи на промену личног стања лица према коме се води 

поступак. 

У решењу о делимичном одузимању пословне способности суд је дужан да наведе и 

врсту послова које лице коме је делимично ограничена пословна способност може 

предузети самостално. Лице коме је делимично одузета пословна способност мора 

поуздано знати које правне послове може предузети, да ли се може запослити, склопити 

брак, признати очинство, саставити завештање или предузимати друге послове. 

                                                 

30Лишење и враћање пословне способности, линк: 

https://www.paragraf.rs/100pitanja/prava_gradjana/lisenje_i_vracanje_poslovne_sposobnosti.html - 

приступано 2.5.2022. 

https://www.paragraf.rs/100pitanja/prava_gradjana/lisenje_i_vracanje_poslovne_sposobnosti.html
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У решењу којим је одлучио о лишењу пословне способности суд је дужан да одреди 

рок у коме ће проверити да ли постоје разлози за даље трајање изречене мере. Овај рок 

не може бити дужи од три године. У поступку лишења пословне способности суд 

испитује да ли је пунолетно лице према степену способности за нормално расуђивање у 

стању да се само брине о својим правима и интересима. Суд одлучује о потпуном или 

делимичном лишавању пословне способности, када утврди да за то постоје законом 

одређени разлози, као и о враћању одузете способности када престану разлози за лишење 

односно ограничење пословне способности. Поступак за лишавање пословне 

способности покреће сам суд по службеној дужности. Он је једностраначки јер се води 

у интересу лица према коме се поступак води. Закон је предвидео да је из разумљивих 

разлога овај поступак изузетно хитан. Поред поступка за лишење пословне способности 

суд по службеној дужности покреће и поступак за проверу постојања разлога за даље 

трајање изречене мере лишења пословне способности у складу са Законом о 

ванпарничном поступку.31 

Када престану разлози за лишење пословне способности, предлог, поред захтева за 

враћање пословне способности, треба да садржи чињенице из којих треба да се види да 

се лицу које је било потпуно лишено пословне способности стање менталног здравља 

толико поправило да има разлога или да се одреди мера делимичног лишења пословне 

способности, или да се лицу које је било делимично лишено пословне способности 

повећа обим послова које самостално може да предузима по одлуци суда поред послова 

на које је законом овлашћено или да му се у потпуности врати пословна способност. 

Активну процесну легитимацију имају сва лица као и код поступка лишења 

пословне способности. 

Поступак у овој правној ствари одвија се по правилима поступка за лишење 

пословне способности. Поред доказа о здравственом стању лица коме је потпуно или 

делимично одузета пословна способност суд мора да изведе доказ вештачењем преко два 

вештака лекара одређене специјалности. У овом поступку суд може одлучити да се 

одузета пословна способност врати потпуно или делимично или може одбити предлог.  

 

                                                 

31Лишење и враћање пословне способности, линк: 

https://www.paragraf.rs/100pitanja/prava_gradjana/lisenje_i_vracanje_poslovne_sposobnosti.html - 

приступано 2.5.2022. 
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Правноснажно решење о потпуном враћању пословне способности суд доставља свим 

учесницима али и матичару и органу који води јавну књигу о евиденцији непокретности, 

ако је лице коме је враћена пословна способност, титулар права на непокретности.32 

Лишавање пословне способности се одвија кроз два повезана, процеса: одузимање 

пословне способности као судски поступак (према Закону о ванпарничном поступку33) и 

постављање старатеља од стране органа старатељства као управни поступак (према 

Закону о општем управном поступку34).  

Одлука о лишавању пословне способности доноси се у ванпарничном поступку35, а 

заснива се на мишљењу најмање два независна медицинска вештака о менталном 

(„душевном”) стању особе и способности расуђивања.36 Они морају да вештаче у 

присуству судије.37 Овакво законско решење доводи до закључка да је намера 

законодавца била да се развија пракса да судија присуствује вештачењу менталног стања 

особе. То може бити резултат тога што је законодавац препознао повећану рањивост и 

подложност злоупотребама особа са психосоцијалним и интелектуалним тешкоћама које 

се често подвргавају овом поступку. 

Оцењивање способности неке особе не сме се доводити у везу с њеним темељним 

правима, као ни статусом инвалидности. Ово, као што важи за свакодневно 

функционисање и одлучивање, важи и за рад и запошљавање. Морају се уклонити 

препреке са којима се особе са интелектуалним тешкоћама суочавају при запошљавању. 

Закон је јасан и по питању учешћа особе у поступку – наиме, прописано је да ће суд 

лично саслушати особу према којој се води поступак лишавања пословне способности, 

а ако се она налази у здравственој установи, по правилу ће је саслушати у тој установи, 

где ће се одржати и рочиште.38 Суд може одустати од саслушања особе према којој се 

поступак води, само „ако би то могло да буде штетно по његово/њено здравље или ако 

саслушање уопште није могуће с обзиром на душевно или физичко стање особе.”39 Ова 

одредба је недовољно јасно формулисана и отвара простор за произвољно тумачење. 

Само постојање изузетка изазива бојазан да би судови могли често да користе 

                                                 

 
33Службени гласник Социјалистичке Републике Србије, бр. 25/82 и 48/1988 и Службени гласник 

Републике Србије, бр. 46/95 и 18/20 05, Закон о ванпарничном поступку. 
34Службени гласник Савезне Републике Србије, бр. 33/97, 31/2001 и Службени гласник Републике 

Србије, бр. 30/2010, Закон о општем управном поступку 
35Породични закон, члан 149, став 1. 
36Закон о ванпарничном поступку, члан 38, став 1 
37Ибид, члан 38, став 2 
38Ибид, члан 36, став 1. 
39Ибид, члан 36, став 2. 
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здравствено стање као основ за оправдавање одлуке да не саслушају особе са 

психосоцијалним тешкоћама. Што се тиче ограничења саслушања особа на основу 

здравственог стања, веома би било важно идентификовати случајеве у којима стварно 

није могуће саслушање особе због здравственог стања. 

Правоснажна судска одлука о лишавању пословне способности мора бити одмах 

достављена органу старатељства.40 Ова одлука бележи се у матичним књигама,41 а ако 

особа поседује имовину, одлука се бележи у јавном регистру права на непокретности.42 

Против решења о лишавању пословне способности, особа која је лишена 

пословне способности може изјавити жалбу без обзира на своје ментално („душевно”) 

стање.43 Ово решење је изузетно важно са аспекта могућности коришћења правних 

лекова, али губи на својој практичној важности када особа није саслушана у поступку, 

када особа не добије судску одлуку о одузимању пословне способности и/или када јој је 

потребна подршка да разуме одлуку или сaм процес. 

Доводи се у питање одузимање радне способности особа са ЛИО када се ставља под 

орган стартељства. Неминовано је да свим ообама са било којим обликом инвалидности 

треба подршка. Одузимајући радну способност један је о услова стављања оваквих особа 

под органом старатељства од стране њихових родитеља. 

За сада нема начина за запошљавање особа са ЛИО које су лишене половне 

способности или се на њих односи продужено родитељско право. Пословна способност 

представља могућност лица да самостално предузима радње које имају правну снагу тј. 

могућност деловања у свим сферама живота.  

Будући да су особе са интелектуалним тешкоћама најчешће потпуно лишене 

пословне способности и тиме изједначени са лицима од 14 година живота.Закон о раду 

им онемогућује да обављају било какве послове. 

Проблем који се надовезује јесте тај, да уколико се особа са ЛИО запосли, губи неке 

назовимо бенефиције, пре би се рекло друштвено корисну заједницу, као што су дневни 

боравци где се може много тога научити и радно окупационо ангажовати. 

 

 

 

Одлучивање уз подршку: 

                                                 

40Породични закон , члан 149, став 2 
41Ибид, члан 150, став 1 
42Ибид, члан 150, став 2 
43Закон о ван парничном поступку, члан 40, став 3. 
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-Треба да буде доступно свима, а ниво подршке који је особи потребан (нарочито 

ако је висок) не сме да буде препрекадобијању подршке; 

-Мора се заснивати на вољи и жељама особе, а не на ономе што се сматра њеним 

најбољим интересом; 

-Начин комуникације особе не сме да буде препрека добијању подршке у 

одлучивању, чак и када тај начин комуникације није уобичајен или га разуме мало људи; 

-Правно признање облика подршке мора бити доступно и приступачно, а држава 

има обавезу да обезбеди подршку нарочито особама које су изоловане и које немају 

приступ облицима подршке који су уобичајено доступни у заједници; 

-Подршка мора бити доступна уз минималне трошкове или потпуно бесплатно, а 

недостатак финансијских средстава не сме бити препрека приступу подршци; 

-Не сме бити оправдање за ограничавање других основних права; 

-Особа мора имати право да одбије подршку, као и да прекине или измени однос 

пружања подршке у свако доба; 

-Морају се успоставити облици заштите у свим поступцима, како би се 

обезбедило поштовање воље и жеља особе; 

-Обезбеђивање подршке не сме се заснивати на процени менталне способности.44 

Да би родитељи деце која имају ЛИО остварила разна права како из социјалне 

заштите, тако и старатељства над својим дететом, мора бити одузета пословна 

способност. И  тиме се овим особама одузима право гласа, право на рад, на склапање 

брака. 

Ова неправедна одузиманост радне способности са собом повлачи и многе друге 

озбиљније теме.  

Проблем процене радне способности је што се процена радне способности  врши 

само на основу медицинске документације и интервјуа са особом, без детаљније процене  

ефикасности особе у радној средини. Ово је важно поготово за особе којима је потребно 

више подршке, особама којима би највероватније  био процењен други степен  радне 

способности. 

Како би се унапредила  процена радне способности, потребно је унапредити процену 

радне способности, тако што би се у процену укључила и процена у радној средини, 

реалном тј. Импровизованом реалном окружењу. 

                                                 

44Оп. цитат 53, Лишење и враћање пословне способности. 
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Потребно је укинути Правилник о процени радне способности и уместо њега донети 

правилник о процени потреба за подршком особа са проблемима у области рада и 

запошљавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Особе са лаком интелектуалном ометеношћу се осећају мање 

вреднима од осталих особа које желе да се запосле 
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Запошљавање и рад заузимају важну улогу у животу појединца. Рад за човека, поред 

економске, има значајну социјалну и психолошку функцију. Запосленост повећава осећај 

задовољства у животу и утиче на психолошку структуру човека. 

Улазак на тржиште рада након напуштања образовања може се показати као тежак 

изазов за свакога у данашње време, нарочито код особа са одређеним сметњама. Млади 

људи са одређеним потешкоћама имају много мање могућности за запошљавање него 

кандидати без инвалидитета. 

Радно место и традицинална улога на послу често не одговара особама са ЛИО. 

Културолошки гледано, друштво чини све да се ове особе осећају мање вредним због 

предрасуда и негативних ставова заједнице људи која потешкоћа нема. Предрасуде су 

повезане признавањем разлика, а испољавају се у језику и терминологији која се користи 

за описивање особа које имају проблеме, што је последица медицинског етикетирања.  

Проблеми у понашању код особа са интелектуалном ометеношћу настају као 

резултат интеракције више фактора ризика различитог порекла, што недвосмислено 

указује на неопходност познавања њихових индивидуалних карактеристика и околности 

у којима живе. Учесталост, специфичне форме и топографија проблема у понашању 

зависе од разних чинилаца, како оних социо-демографских, тако и фактора инхерентних 

особи. Присуство проблема у понашању у значајној мери омета усвајање нових 

адаптивних вештина и негативно утиче на интеракцију особе са окружењем.45 

Рад особа са инвалидитетом има за њих саме бројне користи које се, према неким 

истраживањима, огледају у следећем:  

 запослени имају бољу слику о себи и више самопоштовања и 

самопоуздања у односу на незапослене, 

 друштвено су активнији и прилагодљивији на промене уопште, 

у свакодневном личном животу су компетентнији, 

 економски су супериорнији и теже оболевају од незапослених. 

 

Особе са инвалидитетом, као и сви други запослени, имају потребу и жељу за 

усавршавањем и сазнавањем нечег новог, па их треба укључивати у редовну обуку која 

је предвиђена за све запослене. Такође, у ситуацији када покажу додатну иницијативу и 

мотивацију, добро је укључивати их и у додатне видове обуке и усавршавања. 

Доступност и прилагођеност конкретних видова обуке особама са инвалидитетом је од 

                                                 

45Оп. цитат 39, Особе са интелектуалном ометеношћу 
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основног значаја за развој њиховог самопоуздања, радног учинка и даљи развој каријере. 

Такође, веома честа грешка која се прави у процесу управљања људским ресурсима јесте 

неузимање у обзир запосленог са инвалидитетом за унапређење у менаџера, шефа или 

супервизора. Обично је то последица предрасуде да особа са инвалидитетом не може да 

обавља одређене задатке, управо због свог инвалидитета. Неким особама са 

инвалидитетом може да затреба помоћ да развију поверење у своје способности и да се 

укључе у обуку или неку другу прилику за унапређење када се укаже.  

Може се организовати одговарајући циљани тренинг, на пример, управљање 

властитим професионалним развојем, да би се запослени са инвалидитетом охрабрио да 

се пријави за посао супервизора или неку менаџерску позицију.46 

Међу послодавцима постоји предрасуда да је особе са инвалидитетом, у случају да 

не испуњавају своје радне задатке или не поштују радну дисциплину, теже отпустити. 

Истраживања у свету су показала да су особе са инвалидитетом обично верни радници, 

ређе изостају са посла и труде се да коректно обаве своје радне обавезе. Ипак, постоје 

ситуације када особе са инвалидитетом желе да напусте посао, или пак, предузеће, из 

објективних разлога жели да их отпусти.47 

Резултати истраживања говоре да су особе са инвалидитетом, поготово тежим, 

генерално веома задовољни својим послом и да постижу позитиван однос са својим 

радним колективом и претпостављенима. Положај особа са инвалидитетом није решен 

на најадекватнији начин иако је право на рад загарантовано највишим правним актима. 

Ове особе имају једнако право на рад као и сви други грађани под једнаким условима, 

али то право теже остварују, уз додатне напоре и уз неопходну подршку државног и 

приватног сектора. 48 

 

 

Право на рад се теже остарује управо због промена и транзиције права власништва 

из државног у приватно, што је све разлог да се право на рад и права из рада обраде као 

посебна тема. Још увек се особе са инвалидитетом суочавају са проблемима остваривања 

права на рад. Ти проблеми су свакако делимична изолација, сиромаштво присутно у 

                                                 

46Исто 
47Исто. 
48Wehman, P., Kregel, J., More than a Job Securing Satisfying Careers for people with Disabilities. Paul 

H. Brookes Publishing CO, Baltimore, London, Toronto, Sidney, 1998. 
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одређеној мери, изостанак адекватне помоћи и подршке, онемогућен приступ јавним 

местима због архитектонских препрека или због дискриминирајућих ставова. 49 

Још увек се на прави начин не препознају многобројне њихове потребе за активним 

учешћем у креирању политика и програма, развијању иницијатива око питања која их се 

директно тичу. Стога постоји константна потреба да се истражује и унапређује положај 

особа са инвалидитетом ради остваривања што шире заштите ове све бројније и још увек 

маргинализоване социјалне групе становништва.  

Процена радне способности особе са инвалидитетом предвиђене законом детаљније 

је регулисана Правилником о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену 

радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са 

инвалидитетом.50 

На основу обављеног разговора са корисницима који су незапослени и имају ЛИО 

добијено је сл. 3 од укупно 30 испитаника је имало могућност да се запосли. 

Један исптаник је био запослен преко јавних радова на зараду испод минималца, када 

је уговор истекао, прилику за поновно запослење на овакав вид рада, морало је да чека 

више од годину дана.  Посао је био добијен на основу препоруке. 

Други испитаник који је имао прилику да се заполи, посао је добијо код кућних 

пријатеља, није био пријављен и кратко је радио, разлог наводног отказа је тај што нема 

више посла. Трећи испитаник званично је не запослен, али ради на дневницу по 

препорици коме шта треба. 

Из разговора са испитаницима се могло закључити да су веома разочарани што не 

могу да раде, да себи обезбеде оно најосновније. Одлазак сваки месец у НСЗ да се 

распитују за посао и добијање увек истог одговора зваћемо Вас кад буде посла делује 

поражавајуће на њихову личност.  

Већина испитаника се јављало на огласе за посао и када дођу на разговор на посао 

где још пар њих чека за разговрој, знају да када прочитају које образовање имају, биће 

аутомцки елеминисани. Конктетно особе које су у овом раду испитиване, све су 

завршиле сепецијалне школе, како осоновну, тако и средњу. Стекли су звања цвећара, 

сервисера. Особе са ЛИО су свесне својих могућности и слабости, али не могу да 

разумеју када добију одбијеницу за тражени посао. 

                                                 

49Шундерић, Б., „Тезе о економском и социјалном праву Радно и социјално право“, Часопис за 

теорију и праксу радног и социјалног права, бр. 1–3/2003, Београд, стр. 65. 
50„Службени гласник РС“, бр. 36/10. 
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Послодавци захтевају од потенцијалних кандидата за запошљавање све више 

квалификација у виду одређеног степена образовања, знање више језика, радног 

искуства и самосталности при обављању посла. Приликом потраге за радником 

послодавац унапред има профил особе која би требала да се јави на оглас за запослење. 

Ако се јави више кандидата на оглас критеријуми су већи, док је у обрнутом случају 

опада критеријум. Проблем се јавља када послодавац види да му се на оглас јавила особа 

са интелектуалним тешкоћама, због предрасуда које има и слабе информисаности такву 

особу у старту отписују као неко ко не испуњава критеријуме за запослење. 

Да се особе са ЛИО не би осећале мање вреднима треба , ако постоји добра воља и 

креативност, препреке у проналажењу запослења које има смисла могу се превазићи.  

Примећено је и да особе са интелектуалним тешкоћама које су више пута одбијене за 

запослење више не траже посао, већ се ослањају на породицу и људе из ближег 

окружења. Разлози због којих бивају одбијену су управо они разлози који се сматрају 

дискриминацијом због инвалидности у запошљавању (члан22.):51 

-непримање у радни однос особе са ЛИО или пратиоца особе са инвалидитетом 

уколико је има, због својства пратиоца особе са инвалидитетом 

-претходна провера психофизичких способности које нису у непосредној вези са 

пословима за које се заснива радни однос 

-одбијање да се изврши адаптација радног места која омогућује ефикасан рад 

особе. 

Последица нежељне незапослености рефлектују се у личности појединца, у 

сниженој слици о себи, економској и друштвеној инфериорности. Незапосленост је 

повезана склоношћу депресији и ниским самопоштовањем. 

Особе са лаком интелектуалном тешкоћом се у односу на остатак популације осећају 

недовољно укључене у друштвену заједницу из следећих разлога: 

-друштвена заједница не охрабрује њихово уклључење, приликом тражења посла, 

и њихове изјаве да су особе са ивалидитетом, наилазе често на избегавање 

-немају примања довољна за учествовање у разним сегментима друштвеног 

живора 

-нису довољно информисани. 

 

Питања која су се постављала незапосленим особама са ЛИО су: 

                                                 

51„СЛ гласник РС“, бр 33/2006 и 13/2016 
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1. Да ли сте запослени? 

2. Да ли сте некада били запослени? 

3. Која врста уговора Вам је дата приликом запослења? 

4.По Вашем мишљењу који су разлози Ваше незапослености, односно на које 

потешкоће налазите? 

5. На који начин тражите посао? 

Након спроведеног интервјуа са незапосленим особма са ЛИО, резултати су 

следећи: 

 

Међу тренутно незапосленим особама са лаком  интелектуалном ометеношћу које 

су учествовале у истраживањускоро половина никада није радила, док је троје од 

испитаних 30 радило некада. У тренутку испитивња ниједна особа није била запослена. 

Ниједна од три особе нема радни стаж. Овакви налази указују на дефицит у понуди 

послова прикладних за особе са инвалидитетом, али и на низ других потешкоћа, међу 

којима су између осталог и неспремност послодаваца да упосле ова лица, могући 

стереотипи и предрасуде послодаваца, и шире заједнице. Резултати истраживања указују 

на то да су особе са лаком интелектуалном ометеношћу радиле послове ниске стручне 

спреме углавном супротне њиховим занимањима. Особе са лаком интелектуалном 

ометеношћу се осећају мање вреднима од осталих особа које желе да се запосле. Особе 

са инвалидитетом виде озбиљне препреке сопственом уласку у свет запослења, што као 

ефекте често има економску угроженост и сиромаштво, али и психолошке последице 

попут поремећаја сопственог вредновања, анксиозности, и депресивности посебно 

везаних за налажење посла, те социјалну изолацију ЛИО. 

Најважније препреке за своје запошљавање, особе са инвалидитетом препознају у 

недовољној информисаности јавности, као и генералној нелагоди и предрасудама 

окружења. Особе са лаком интелктуалном ометеношћу као важне препреке за 

запошљавање препознају и сопствени недостатак радног искуства , али и недовољну 

понуду послова, односно велику конкуренцију на тржишту рада . Недостатак посебних 

услова за рад, неприлагођеност инфраструктуре и недостатак превоза до и од радног 

места су такође честе перцепиране препреке у запошљавању ЛИО, као и могуће 

предрасуде послодаваца и могуће нелагоде и ставови потенцијалних сарадника. 

Испитаници који су радили показује да им предузећа не излазе у сусрет кроз 

обезбеђивање потребних радних услова. 
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Резултати истраживања показују да је најважнија установа која посредује при 

запошљавању особа са инвалидитетом Национална служба за запошљавање. Од три 

испитана корисника ниједан није нашао посао преко НСЗ, док полодавци који су 

запослили особе са лаком интлктуалном ометеношћу особе су пронашле преко НСЗ. 

Незапосленост ових особа, доводи у питање њихову личност. Осећање безвредности 

да се запосле, из радног искуства са овим особама,  Особе са ЛИО склоне су да раде 

недозвољенњ радње као што је крађа, како би дошли до новца и опстанка у систему. 

Ова попилација особа осећа се мање вредним тим више што често други уместо њих 

одлучују, родитељи или установе доносиле су одлуке уместо њих, што их је чинило мање 

вредно од осталих. Изолованост на коју су научени, због закона који су криво посложени, 

не дају им прилику да се докажу као равноправни грађани своје земље. Све док је 

могућност избора у било којем сегменту друштва у којем живимо смањена због 

околности на које се не може утицати, не можемо говорити о равноправности у друштву. 

Ставови који преовладавају у друштву према овим особама, могу се мењати само 

заједничким напорима и једне и друге стране. Друштвена заједница у данашње време је 

таква ако немаш довољно новца, упиру прстом и неће да се друже са њима. Ове наводе 

пишем из разговора и исповести особа са ЛИО. 

Ове особе често постављају себи питања да ли имају шта да понуде послодавцима,  

како ће се колеге односити према њима. Особа у таквом контексту одустаје од  

размишљања о запослењу. Осећају се мање вредним јер их друштво није оснажило, већ 

их је маригинализовало. 

Ово указује  на то да заједница заједница још увек није спремна  да прихвати ове 

особе као равноправне и једнаке чланове друштва. Ове особе због осећаја мање 

вредности имају проблем са самопоуздањем које доприноси запошљавању. Осећај мање 

вредности при запошљавању јесте и тај што већина популације види њихов недостатак 

или ти инвалидност,а не види вештине које особе са ЛИО имају, овај облик 

дискриминације их чини мање вредним. 

Друштво је то које је успоставило баријере које онемогућавају  да особе са 

инвалидитетом учествују на равноправној основи са другима. Друштво нажалост ствара 

системске и структурне баријере које доводе до социјалне искључености и угњетавања. 

 

Запосленост особе са ЛИО значи даљи : 

 Учење и развој знања, вештина... 

 Финасијска независност 
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 Пстваривање позитивно  вреднованих друштвених улога 

 Могућност избора и доношења одлука 

 Остваривање права 

 

У већини случајева рад ојачава човека са инттелектуалним тешкоћама у његовој 

улози одраслог појединца, води ка повећању контроле над сопственим животом, доноси 

нова интересовања и друштвене активности, развија практичне способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Закључак 

 

 

Особе са инвалидитетом данас чине све бројнију и препознатљивију популацију која 

све више добија на значају. Особе са инвалидитетом имају различите врсте и степене 

инвалидности који су урођени или стечени током живота. Инвалидност се може знатно 

90%

10%

Радни однос

Никада нису били у радном 
односу

Били су у радном односу
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смањити применом разних метода лечења, рехабилитацијом. С тим у вези је и питање у 

којој мери се радна способност ових особа може поправити, односно побољшати и како 

се школовањем, доквалификацијом, преквалификацијом и преоспособљавањем оне могу 

прилагодити неким новим и мање познатим занимањима.  

Ове особе представљају веома рањиву групу друштва о којој је потребно водити бригу 

како би се интегрисали у друштво, али их у што већој мери укључивати у свет рада. 

Главна препрека која стоји између кандидата и посла је послодавац. Наиме, из свега 

се може закључиту да је послодавцима главни разлог незапошљавања особа са 

интелектуалним тешкоћама њихова претпостављена радна некомпетентност, као и 

недовољна информисаност о овом виду интелектуалне инвалидности. 

Послодавци који немају искуства са особама са лаком интелектуалном тешкоћом, 

треба да контактирају стручне службе које имају више информација у увођењу оваквих 

особа у посао. 

 главним препркама запошљавања је негативан став друштва, заснован на 

стереотипијама и предрасудама о слабијим радним потенцијалима особа са лаком 

интелектуалном ометеношћу, али показује се да је најбоље средство за отклањање тих 

стереотипија и предрасуда управо рад тих особа. 

У савременом друштву најважнији критеријум  вредновања човека је његова 

продуктивност и знање, сви појединци који мање произведу и који располажу са мање 

знања, мање су и вреднији. Из овог разлога особе са ЛИО постају маригинализована 

скупина, без могућности остваривања својих способности и основних људских права. 

Модел инклузије представља се као једно од решења да савремено друштво постане 

друштво у којем сваки појединац има једнака права и могућности без обзира на 

индивидуалне различитости. 

Национална Служба за запошљавање је носилац процеса процене радне способности 

и само овој институцији можете поднети захтев за процену радне способности. Захтев се 

подноси лично у најближој филијали Националне службе за запошљавање. Велики 

проблем  је тај што свако лице које има одрђени инвалидитет губи сваки вид способности 

за рад, и ако поред свога инвалидитета може да ради оно не може да буде у равноправном 

радном односу, него је у већини случајева рад нпр. Преко јавних радова. 

Последице лишавања пословне способности су несагледиве, а особа је лишена скоро 

свих права већ самим покретањем поступка иако свако има потпуну пословну 

способност до правоснажности одлуке којом се лишава пословне способност. 
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Поставља се питање да ли је друштвено оправданије и реално прихватљивије да се 

особама са инвалидитетом омогући да сходно врсти и степену инвалидности остваре 

право на рад са могућношћу да раде скраћено радно време или на другом радном месту 

према преосталој радној способности, или неко друго право из радног и инвалидског 

осигурања. Прихватљивије је да особа са инвалидитетом која је остварила право на 

инвалидску пензију може да обавља неке друге послове за које није инвалидна и за које 

би радећи остварила извесну зараду и тиме ојачала свој материјални и социјални 

положај, као и положај своје породице. Запосленост је још увек кључни циљ ка коме 

теже многе особе са ЛИО. 

Ширем друштву појам једнакост је још увек непознат. Особе са ЛИО и даље 

доживљавају  подцењивање у очима других. Ове особе се сматрају тако да не доприносе 

друштву. 

Сматрам  да су ове особе и даље на маргинама друштва, упрокос позитивним 

помацима, и даље каскамо за развијенијим земљама. У свету постоји широк спектар 

модела и субмодела интегрисаног запошљавања особа са инвалидитеом који им 

омогућава право на рад. 

Особе са ЛИO, због природе саме тешкоће имају ниже развијене комуникацијске и 

социјалне вештине, стога би било важно узети у обзир ова запажања послодаваца и 

креирати такве образовне програме и креирати такве образовне програме рада у оквиру 

којих ће се радити на унапређењу комуникацијских и социјалних вештина. 

При процесу запошљавања особа са лаком интелектуалном тешкоћом важно је 

нагласити да у сваком делу процеса, послодавац мора прилагодити радно место, увете и 

радну климу. 

Сви актери ( држава, НСЗ, заједница, породица....) стварају поље  у којима обе стране 

и послодавац и запослени одлучују о процесу запошљавања. 

Ове закључке темељим  на основу изјава запослених и корисника у истраживању, 

али и на основу личног искуства које сам стекла кроз образовање и контаката особа са 

ЛИО и њиховим родитељима. 

Највише ће се постићи ако се особе са ЛИО виде од стране других као нормални 

људи, кандидати за одговарајући посао. Они нису како што их већина назива особе са 

посебним потребама, јер и особе са ЛИО имају потребе као и други за запослењем, 

потребу за друштвом, егзистенцијом, потребу за образовањем, усавршавањем, 

напредком.  
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Потребно је отварање радних центара, који ће бити у могућности баш овим особама 

пружити прилику да заснивају радне односе. 

Оно што је особама са ЛИО потребно јесте организовати одговарајући пословни 

амбијент сходан њиховом могућностима. 
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УПИТНИК 

Као инструмент истраживања коришћен је  интервју ( полуструктурисани) 

 

Питања за незапослене са ЛИО 

1. Да ли сте запослени? 

2. Да ли сте некада били запослени? 

3. Која врста уговора Вам је дата приликом запослења? 

4. По Вашем мишљењу који су разлози Ваше незапослености, односно на које 

потешкоће налазите? 

5. На који начин тражите посао? 

 

Питања за послодавце 

1. Да ли знате шта значи особа са ЛИО? 

2. Да ли сте чули за бројне могучности које Вам се нуде уколико запослите 

особу са ЛИО 

3. Да ли би сте запослили особу са ЛИО? 

4. Да ли у вашем окружењу постоји особа за коју знате да има неки вид 

инвалидитета  а да је заполена или незапослена 

5. Какав је ваш став о запослењу особа са инавлидитетом? 

 

 


