
170

ПРИЛОЗИ

др Љубинка КОВАЧЕВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Београду

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Новелирани правни оквир за запошљавање лицâ
са инвалидитетом

1. У Републици Србији живи између 700.000 и 800.000 лица са 
инвалидитетом, приближно 300.000 њих је старије од 15 и млађе од 65 
година, док је свега 13% ових лица запослено. Тако ниска стопа запосле-
ности лица са инвалидитетом може се објаснити различитим чиниоци-
ма, укључујући њихово недовољно образовање (више од 50% ових лица 
завршило је само основну школу), односно посредну дискриминацију 
у области образовања и запошљавања, али и њихов страх од губит-
ка социјалних престација због закључења уговора о раду. Законом о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том (2009) афирмисано је запошљавање лица са инвалидитетом на от-
вореном тржишту, под општим условима или уз прилагођавање рад-
ног места њиховим потребама, док је „заштићено“ запошљавање, по 
правилу, резервисано за лица која, због тежине инвалидитета, на први 
начин не могу да задовоље своју потребу за економском сигурношћу. 
По узору на одговарајуће стандарде Уједињених нација, Међународне 
организације рада и Савета Европе и упоредна искуства, српски зако-
нодавац је предвидео више мера за равноправно учешће лицâ са инва-
лидитетом у тржишту рада и повећање њихове запослености, попут 
професионалне рехабилитације, обавезе примереног прилагођавања 
радног места потребама и могућностима лицâ са инвалидитетом, мера 
активне политике запошљавања и квоте за запошљавање лицâ са ин-
валидитетом. Примена потоње мере је, притом, скопчана са посебним 
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изазовима, будући да њоме законодавац ограничава широка овлашћења 
којима послодавац располаже у поступку запошљавања, у складу са 
гарантијом слободе предузетништва, управљачким овлашћењима која 
происходе из својине на средствима за рад, и чињеницом да се уго-
вор о раду закључује intuitu personae. Законодавац, наиме, обавезује 
све послодавце са најмање 20 запослених да закључе уговор о раду са 
одређеним бројем лица са инвалидитетом,1 с тим што се, поред не-
посредног запошљавања, ова обавеза сматра испуњеном и у још два 
случаја: а) ако послодавац учествује у финансирању зарада лица са ин-
валидитетом запослених у социјалном предузећу или предузећу за про-
фесионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
б) ако послодавац извршава финансијске обавезе из различитих угово-
ра које закључују ова предузећа.2 Послодавац који из било ког разлога 
не би запослио потребан број лица са инвалидитетом имао је обавезу 
да, поред казне утврђене одредбама Закона, уплати и пенале у висини 
троструког износа минималне зараде за свако лице које није запослио.

2. Иако је од ступања на снагу Закона о професионалној реха-
билитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, стопа запосле-
ности лица са инвалидитетом незнатно повећана, значајан број ових 
радника је и даље без посла, између осталог и стога што су послодавци 

1 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 32/2013), члан 24. Ваља се подсетити да су, 
попут сличних решења у Аустрији, Италији, Немачкој, Пољској и Француској, и у 
нашој држави прве квоте за запошљавање лица са инвалидитетом биле установљене 
непосредно након Првог светског рата, у складу са идејом о дужности државе 
да обештети лица која подносе нарочиту жртву које су други чланови друштва 
поштеђени (вид. Ђорђе Тасић, Одговорност државе: по принципу једнакости те-
рета, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1996). Тако је одредба-
ма Инвалидског закона од 4. јула 1929. године (Службене новине Краљевине СХС, 
бр. 161/LXVI) била предвиђена обавеза општина и других самоуправних тела да 
запосле ратне инвалиде са пребивалиштем на њиховој територији, а највише до 
10% укупног броја запослених у одређеном самоуправном телу, док су предузећа 
која запошљавају више од 50 радника и пољопривредна добра површине преко 100 
хектара била дужна да запосле ратне инвалиде VI-IX групе сразмерно економској 
снази предузећа или добра, али не преко 5% од укупног броја „стално запослених 
радника“ (§ 26, ст. 2–3). Субјекти ове обавезе кажњавани су за њено неиспуњење 
новчаном казном која је уплаћивана у Народни инвалидски фонд. За анализу на-
ведених законских одредаба видети у: Александар Микулић, „Инвалидски закон 
из 1929.“, Војни инвалид, бр. 18/1997, стр. 79−83; Наташа Мрвић-Петровић, Пред-
раг Вукасовић, Љубинка Ковачевић, „Развој правне заштите војних инвалида у 
Србији од 1863. године до данас“, у: Александар Микулић et al. (ур.), Правна за-
штита војних инвалида и породица погинулих ратника са збирком прописа, Књига 
1, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, Београд, 2003, стр. 
52−54.

2 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 32/2013), чл. 26−27.
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тежили да на сваки начин „заобиђу“ обавезу запошљавања, али и врши-
ли притисак на своје (постојеће) запослене да се пријављују као лица са 
инвалидитетом.3 Такође, у пракси су се појавили и одређени проблеми 
у вези са применом појединих законских одредаба, због чега је среди-
ном 2013. године овај закон измењен. Најзначајнија новина везана је за 
отклањање недоумица које су постојале у вези са међусобним односом 
различитих начина извршења обавезе запошљавања лицâ са инвалиди-
тетом. Ово тим пре што су послодавци који нису извршили обавезу 
запошљавања могли да уплате пенале до 30. дана у месецу, док се обаве-
за запошљавања извршавала до петог дана у месецу, тако да се у пракси 
поставило и питање момента од када послодавац пада у доцњу. Од тог 
момента примењиване су и одредбе пореског законодавства, тако да је у 
поступку контроле, Пореска управа овим послодавцима наплаћивала и 
пенале и казне. Новелом Закона је, стога, укинута одредба која се одно-
си на обавезу плаћања пенала,4 док је за послодавца који не запосли 
потребни број лица са инвалидитетом утврђена обавеза уплате износа 
од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији. Осим тога, 
измене Закона биле су неопходне и због потребе усклађивања његових 
одредаба са правилима о додели државне помоћи и то у вези са правом 
послодавца на рефундацију примерених трошкова прилагођавања по-
словног простора, прилагођавања или набавке опреме и рачунских про-
грама које користе радници са инвалидитетом и изградње или ширења 
привредног субјекта, као и трошкова запошљавања особља само за вре-
ме док пружају помоћ радницима са инвалидитетом.5 Такође, државна 
помоћ за запошљавање лицâ са инвалидитетом може бити додељена и 
у облику субвенција за зараде лица са инвалидитетом без радног ис-
куства са којим послодавац закључи уговор о раду на неодређено вре-
ме, као и у облику субвенција зарада запослених у предузећима за про-

3 Од почетка примене овог закона запослило се више од 7.000 лица са инвалидите-
том, док се пре његовог доношења годишње запошљавало између 200 и 300 лица са 
инвалидитетом. Тако је, примера ради, у 2011. години на евиденцији Националне 
службе за запошљавање било пријављено 18.555 лица са инвалидитетом, запосле-
но је 4.370 ових лица, док је за 5.133 лица извршена процена радне способности. 

4 Процењује се да та измена неће имати значајније финансијске ефекте на средства 
Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом, јер су средства остварена наплатом пенала представљала 
свега 1% укупних прихода овог фонда. Објашњење Предлога закона о измени За-
кона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, 
стр. 3.

5 Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Службени гласник РС, бр. 13/2010, 
100/2011 и 91/2012), чл. 28. Видети: Правилник о начину и критеријумима за 
споровођење мера активне политике запошљавања (Службени гласник РС, бр. 
12/2012 и 20/2013), чл. 116–119.
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фесионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.6 
Осим тога, законске одредбе су усаглашене и са Стратегијом развоја 
званичне статистике Републике Србије и то у погледу податка на основу 
којих се израчунавају износи који чине предмет алтернативних обавеза 
послодавца.

3. Новела Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом је, дакле, усмерена на постизање равноте-
же између различитих облика извршавања обавезе запошљавања, јер 
би у супротном, сви остали начини извршавања ове обавезе били 
исплативији у односу на закључивање уговора о раду са лицима са ин-
валидитетом. Притом, ваља имати у виду да је, након Другог светског 
рата, у већем броју европских држава, квотни систем био прихваћен 
као важна мера за запошљавање лица са инвалидитетом, али да, постоје 
и државе у којима квотни систем никада није заживео (Данска, Фин-
ска, Шведска, Португалија) или је, због скромних резултата, напуш-
тен у корист законодавства о забрани дискриминације.7 Упориште за 

6 За анализу меродавних одредаба хетерономних извора права видети у: Татјана 
Пријић, „Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом применом пра-
вила о додели државне помоћи“, Право и привреда, бр. 1–3/2013, стр. 124−131; о 
контроли и додели државне помоћи за запошљавање лица са инвалидитетом у 
државама чланицама Европске уније видети у: Delia Ferri, Mel Marquis, „Inroads 
to social inclusion in Europe’s social market economy: Th e case of state aid supporting 
employment of workers with disablities“, European Journal of Legal Studies, бр. 2/2011, 
стр. 44–73, http://hdl.handle.net/1814/20177, 12.10.2013.

7 Упоредноправно посматрано, квотни систем може задобити један од следећих об-
лика: а) облик законске обавезе запошљавања, која је запрећена санкцијом; б) облик 
законске препоруке запошљавања; в) облик законске обавезе запошљавања, која 
није праћена делотворном санкцијом. Први облик квотног система (енгл. quota-
levy system), тако, подразумева обавезу послодаваца који запошљавају одређени 
број запослених (он варира од 20 запослених у Мађарској и Немачкој до 50 запо-
слених у Шпанији) да запосле један минимални број лица са инвалидитетом, који, 
по правилу, износи 1% за послодавце са највише 35 запослених, 2% за послодавце 
који запошљавају од 36 до 50 запослених и 7% за послодавце са више од 50 запосле-
них. У већини држава, повреда ове обавезе санкционисана је новчаном казном, док 
се тако прикупљена средства могу користити искључиво за побољшање положаја 
лицâ са инвалидитетом. Поред овог облика, квотни систем може задобити и об-
лик законске препоруке (не и обавезе) за запошљавање лица са инвалидитетом 
(Холандија) или облик законске обавезе без делотворне санкције (lex imperfecta), 
који је био примењен у Великој Британији од 1944. до 1995. године, будући да За-
коном о запошљавању лица са инвалидитетом од 1944. године (Disabled Persons /
Employment/ Act) није била предвиђена санкција за послодавца који не запос-
ли потребан број регистрованих лица са инвалидитетом. Послодавци су, уместо 
тога, могли да буду кажњени само у случају запошљавања нерегистрованих лица, 
ако иначе немају у радном односу довољан број лица са инвалидитетом или ако 
запошљавањем нерегистрованог лица нарушавају правило о учешћу запослених 
са инвалидитетом у укупном броју запослених. Lisa Waddington, „Reassessing the 
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неповољне прогнозе о примени обавезне квоте запошљавања лицâ са 
инвалидитетом може се препознати и у искуствима држава са којима 
делимо заједничку правну традицију (Хрватска, Босна и Херцеговина),8 
али и у искуствима неких држава чланица Европске уније, где примена 
квота није дала значајније и трајније резултате.9 То нарочито важи за 
периоде економских криза, јер се, због економских тешкоћа и релативно 
ниске новачне казне, послодавци пре одлучују за плаћање казни него за 
запошљавање лица са инвалидитетом.10 Премда упоредна искуства го-
воре да повећање висине пенала није нужно праћено већим процентом 
запошљавања лицâ са инвалидитетом, постоји уверење да се масовније 
запошљавање ове категорије радника може очекивати само ако виси-
на пенала достигне износ при којем би послодавцима било јефтиније 
да запошљавају лицâ са инвалидитетом него да плаћају казне.11 Сто-
га, за разлику од домаћег решења, које подразумева укидање пенала за 
неиспуњавање квоте за запошљавање лицâ са инвалидитетом, у упоред-
ном праву преовлађује тренд пооштравања санкција за неиспуњавање 
обавезе запошљавања утврђеног броја лица са инвалидитетом.12

4. За разлику од квота за запошљавање, законска новела од 8. априла 
2013. године није имала за предмет послодавчеву обавезу прилагођавања 
раног места могућностима и потребама лицâ са инвалидитетом.13 Чини 

employment of people with disabilities in Europe: From quotas to anti-discrimination 
laws“, Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 18, 1996, стр. 62–101. 

8 Михаил Арандаренко, „Нови закони о запошљавању“, Фокус, јул 2009, стр. 19.
9 Arthur O’Reilly, Th e right to decent work of persons with disabilities, International Labour 

Offi  ce, Geneva, 2007, стр. 96.
10 L. Waddington, „Reassessing the employment of people with disabilities in Europe: From 

quotas to anti-discrimination laws“, стр. 69.
11 Ibid. 
12 Најскорији пример таквог решења налазимо у Руској федерацији, где су, у складу 

са изменама прописа о квоти за запошљавање лица са инвалидитетом, тростру-
ко увећане казне за неиспуњење обавезе запошљавања потребног броја лица са 
инвалидитетом (Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 11-ФЗ „О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
су квотирования рабочих мест для инвалидов“, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, N 8, ст. 717). Elena Serebriakova, „Actualités juridiques 
internationales – Fédération de Russie“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité 
sociale, брoj 1/2013, стр. 113.

13 За анализу стране судске праксе од значаја за разумевање стандарда „разумно 
прилагођавање“ видети у: Jackie Davies, „A cuckoo in the nest? A ‘range of reasonable 
responses’, justifi cation and the Disability Discrimination Act 1995“, Industrial Law 
Journal, број 3/2003, стр. 164−184; Pauline Huges, „Disability discrimination and the 
duty to make reasonable adjustments: recent developments“, Industrial Law Journal, 
број 4/2004, стр. 358−366; Lisa Waddington, „When it is reasonable for Europeans 
to be confused: Understanding when a disability accomodations is ‘reasonable’ from a 
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се да ће примена одредаба Закона које се односе на ову законску оба-
везу у извесној мери зависити и од умешности наших судија, који се 
налазе пред изузетно деликатним и нимало лаким задатком повлачења 
њених контура.14 Иако би се, на први поглед, могло закључити да су 
редовни (уобичајени) услови рада само наизглед неутрални, ако дово-
де лица са инвалидитетом у неповољнији положај у односу на друге 
кандидате за запослење и запослене, захтев за прилагођавањем пре-
вазилази забрану посредне дискриминације, јер претпоставља обавезу 
предузимања неопходних мера како би се задовољиле посебне потребе 
лицâ са инвалидитетом.15 Тиме се овај захтев приближава позитивној 
дискриминацији, али ни то не би била његова тачна квалификација, зато 
што прилагођавање обухвата уклањање препрека које спречавају лица 
са потребним радним способностима да учествују у тржишту рада.16 За 
разлику од позитивне дискриминације, разумно прилагођавање, наиме, 
нема за циљ стварање могућности тамо где она иначе не би постојала, 
већ служи да се уклоне препреке на местима која су до сада биле не-
приступачна лицима са инвалидитетом.17 У том смислу, прилагођавање 
не представља допуштени изузетак од забране дискриминације, већ, 
управо, примену начела једнакости (тј. захтева да се према различи-
тим стварима мора поступати различито). Разумно прилагођавање се 
разликује од позитивне дискриминације и по својој усмерености ка 
појединцу, будући да обавеза разумног прилагођавања не претпоставља 
само заштиту одређене, посебно осетљиве, категорије лица, већ и 
уважавање специфичних потреба и могућности одређеног лица из те 
категорије.18 Законодавац, стога, не утврђује исцрпну листу потребних 
прилагођавања, већ се прилагођавању прибегава онда када је то неоп-

comparative perspective“, Comparative Labour Law & Policy Journal, vol. 29, 2007–2008, 
стр. 317−340. 

14 Наш законодавац квалификује као дискриминацију због инвалидитета „одбијање 
да се изврши техничка адаптација радног места која омогућује ефикасан рад осо-
бе са инвалидитетом, ако трошкови адаптације не падају на терет послодавца или 
нису несразмерни у односу на добит коју послодавац остварује запошљавањем 
особе са инвалидитетом“. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалиди-
тетом (Службени гласник РС, бр. 33/06), чл. 22, тач. 4.

15 Simon Deakin, Gillian S Morris, Labour law, fourth edition, Hart Publishing, Oxford, 
2005, стр. 717. 

16 Marc De Vos, Beyond formal equality: Positive action under Directives 2000/43/EC and 
2000/78/EC, European Commission, Luxembourg, 2007, стр. 33.

17 Jeff  Kenner, EU employment law: From Rome to Amsterdam and beyond, Hart Publishing, 
Oxford/Portland, 2003, стр. 412.

18 Љубинка Ковачевић, „Запошљавање лицâ са инвалидитетом“, у: Дренка Вуковић, 
Михаил Арандаренко (прир.), Социјалне реформе – садржај и резултати, Факултет 
политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 203. 
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ходно с обзиром на специфичности одређеног посла и резултате про-
цене потреба и могућности одређеног лица.

Ипак, захтеви за прилагођавањем не могу бити неограничени, 
већ послодавац може да одбије захтеве који се односе на неразумно 
прилагођавање, што је још један стандард чије значење треба избрусити у 
судској пракси. Већина аутора верује да обавеза разумног прилагођавања 
значи обавезу предузимања радњи које послодавцу неће створити прете-
ране трошкове, тешкоће или проблеме.19 Али, то није и једино тумачење 
садржаја ове обавезе, већ се она у законодавству неких држава разуме 
као захтев за делотворним прилагођавањем, које лицу са инвалиди-
тетом треба да стварно омогући обављање послова за послодавца.20 
Овај критеријум претходи захтеву да прилагођавање не ствара пре-
комерне тешкоће, али и појашњава сложени поступак утврђивања 
(не)постојања обавезе прилагођавања у сваком конкретном случају.21 
Најзначајну предност критеријума делотворности, притом, чини то што 
се захтев за прилагођавањем везује за стварну могућност запошљавања 
и рада лица са инвалидитетом код одређеног послодавца. Тек ако је 
такво прилагођавање могуће, биће оправдано и питање шта одређене 
промене послова или услова рада значе за послодавца. У одговору на 
потоње питање нарочито би требало узети у обзир одређене чињенице 
које се тичу послодавца, попут његове величине, врсте делатности и 
финансијског стања. Осим тога, требало би размотрити и могућност 
рефундације трошкова прилагођавања, утицај прилагођавања на укупан 
производни процес, време на које је лице са инвалидититетом заснова-
ло радни однос, као и укупан број лица са инвалидитетом која раде за 
одређеног послодавца. Ако се, након одговарајућих процена, покаже да 

19 Lisa Waddington, Anna Lawson, Disability and non-discrimination law in the European 
Union. An analysis of disability discrimination law within and beyond the employment 
fi eld, Publications Offi  ce of the European Union, Luxembourg, 2009, стр. 26.

20 Ibid.
21 Тако се, примера ради, у холандском праву, постојање обавезе делотворног 

прилагођавања проверава у сваком конкретном случају, путем теста који се за-
снива на критеријумима подесности и неопходности, израженим кроз два питања: 
а) да ли прилагођавање омогућава лицу са инвалидитетом да обавља посао; б) да 
ли је прилагођавање нужно за обављање посла? Тек ако се на оба питања може 
одговорити позитивно, прелази се на процену (не)сразмерности терета који посло-
давац трпи због прилагођавања. Слична решења постоје и у ирском (Employment 
Equality Act, део 16) и француском законодавству (Code du travail, чл. L. 323-9-1), 
и то, у виду обавезе делотворног прилагођавања (efective accommodation), одно-
сно обавезe предузимања прикладних мера (mesures appropriées). Lisa Waddington, 
„When it is reasonable for Europeans to be confused: Understanding when a disability 
accomodations is ‘reasonable’ from a comparative perspective“, Comparative Labour Law 
& Policy Journal, vol. 29, 2007–2008, стр. 330–334.
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производи несразмеран терет, прилагођавање се не може сматрати раз-
умним, док се послодавчево одбијање да изврши такво прилагођавање 
не може квалификовати као дискриминација. Те квалификације неће 
бити ни ако је прилагођавање ирелевантно за обављање поверених 
послова, чак и ако производи минималне трошкове за послодавца и 
претпоставља његово незнатно ангажовање. И супротно, захтев за 
прилагођавањем треба сматрати разумним ако је оно нужно за обављање 
поверених послова и стварно омогућава лицу са инвалидитетом њихово 
обављање, не суочавајући послодавца са претераним тешкоћама.22 Чини 
се да би ова појашњења могла послужити и домаћој судској пракси као 
инспирација или модел приликом откривања садржаја стандарда разу-
мног прилагођавања радних места потребама лицâ са инвалидитетом.

5. Борба против незапослености лицâ са инвалидитетом не завр-
шава се усвајањем новеле Закона о професионалној рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидитетом, посебно ако се имају у виду 
економски проблеми са којима се суочавају послодавци у Републици 
Србији. Чини се да би тој борби могло допринети и утврђивање ши-
рег каталога алтернативних обавеза послодаваца, попут обезбеђивања 
обуке за лица са инвалидитетом, запошљавања приправника са инвали-
дитетом и увођења плана за запошљавање.23 Осим тога, ваља уочити да 
на делотворност квоте за запошљавање утиче и круг лица на које се она 
односи, због чега упоредно право познаје примере резервисања ове мере 
позитивне дискриминације само за особе са тежим инвалидитетом.24 
Потоње решење чини се прихватљивим, будући да се утврђивање оба-
везе запошљавања у односу на лица са било којом врстом инвалиди-
тета, у пракси, редовно своди на запошљавање лица са незнатним 
ограничењима, која не би имала значајније тешкоће да пронађу и зад-
рже запослење и без примене квоте. Истовремено, постоји потреба за 

22 Лице које захтева прилагођавање (кандидат за запослење или запослени) треба да 
покаже да је квалификован за обављање одређеног посла, да ће, уз прилагођавање, 
моћи (безбедно) да обавља основне функције одређеног посла и да је послодавац 
свестан његових потреба. Обавеза прилагођавања би, отуд, могла бити дерогирана 
само ако послодавац није био свестан потребе за прилагођавањем и ако делот-
ворно прилагођавање није било могуће уопште или без несразмерних трошкова. 
International Labour Organization, Achieving equal employment opportunities for people 
with disabilities through legislation: Guidelines, revised edition, International Labour 
Offi  ce, Geneva, 2007, стр. 31–32.

23 Ibid., стр. 38.
24 Ограничавање обавезе запошљавања само на лица са тежим инвалидитетом чини 

се оправданим у случајевима када квотни систем има за циљ лакше запошљавање 
лица која се суочавају са највећим проблемима на тржишту рада. И супрот-
но, потреба да се смањи број корисника социјалних престација говори у прилог 
утврђивању опште обавезе запошљавања лицâ са инвалидитетом.
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осмишљавањем делотворних програма професионалне рехабилитације 
и обезбеђивањем шире подршке за њихово спровођење, будући да про-
фесионална рехабилитација значајно унапређује могућност лица са ин-
валидитетом да пронађу и очувају запослење на отвореном тржишту, 
као и да остварују више зараде, што су користи које значајно надилазе 
трошкове програма професионалне рехабилитације.25 Такође, може се 
приметити да у Србији недостаје целовита сарадња са социјалним пар-
тнерима, нарочито, у погледу осмишљавања мера за очување запослења 
лица са инвалидитетом, будући да је запошљавање тек први корак у 
њиховој професионалној и социјалној интеграцији.

И, најзад, може се очекивати да би проблему незапослености 
лицâ са инвалидитетом могло допринети и усвајање Предлога закона о 
социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима, 
који је Влада Републике Србије утврдила априла 2013. године, а који 
има за циљ, између осталог, и стварање нових могућности за решавање 
социјалних, економских и других проблема лицâ са инвалидитетом.26 
Остваривање тог циља нарочито подразумева оснивање социјалних 
предузећа ради запошљавања лицâ са инвалидитетом и обављања 
послова ради задовољавања њихових потреба, као и потреба дру-
гих лица којима је неопходна помоћ и подршка за савладавање 
социјалних, материјалних и животних тешкоћа.27 Ово тим пре што се 

25 Predrag Bejaković et al., „Iskustva odabranih zemalja u profesionalnoj (radnoj) reha-
bilitaciji“, Revija za socijalnu politiku, бр. 1/2013, стр. 75−87. Вид.: International Labour 
Conference, 86th Session, Vocational rehabilitation and employment of disabled persons, 
International Labour Offi  ce, Geneva, 1998.

26 Текст Предлога Владе Републике Србије од 24. априла 2013. године доступан је 
на интернет адреси: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/fi les/cir/pdf/predlozi_
zakona/1688-13.pdf; за његов приказ видети у: Татјана Пријић, „Социјално преду-
зетништво – садашњост и изазови“, Радно и социјално право, бр. 1/2013, стр. 301–
313. 

27 Ваља имати у виду да у теорији и пракси не постоји јединствено схватање социјалног 
предузећа, али да се може уочити неколико обележја социјалних предузећа, која 
чине битне елементе овог правног појма у свим европским државама, и поред 
међусобно врло различитих законских решења. Тако се, најпре, може квалифико-
вати то што делатност социјалног предузећа није искључиво или претежно усме-
рена на стварање добити, због чега се остварени вишкови не расподељују власни-
цима предузећа, већ се обавезно улажу у социјално предузеће. Поред претежно 
социјалног циља, социјално предузеће одликује и разноврсност правних облика у 
којима може бити основано (задруге, друштва за узајамно осигурање, фондације, 
компаније и др.), будући да социјално предузеће не представља нови, посебан 
правни облик, нити нову, посебну врсту организације, већ правну категорију, 
која обухвата најразличитије организације, независно од њихове организацоне 
структуре. И, најзад, као важна обележја социјалних предузећа треба уочити и 
производњу роба и пружање услуга које служе превасходно јавном интересу или 
задовољавању потреба корисникâ, као и интензивну партиципацију запослених и 
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средства од остварене добити социјалних предузећа морају улагати у 
очување и повећање броја радних места, унапређење услова рада, те 
оспособљавање и усавршавање запослених у социјалним предузећима. 

корисникâ, и то најмање у погледу питања која се непосредно тичу услова рада 
и квалитета роба и услуга које социјално предузеће производи, односно пружа. 
European Economic and Social Committee, Opinion on ѕocial entrepreneurship and social 
enterprise, Brussels, 26 October 2011, став 3.1.2. О проблему дефинисања социјалног 
предузећа и могућим дефиницијама овог појма видети у: Jacques Defourny, Marthe 
Nyssen, „Defi ning social enterprise“, у: Marthe Nyssen (ed.), Social enterprise: At the 
crossroads of market, public policies and civil society, Routledge, London/New York, 2006, 
стр. 3−13.


