ПОДРШКА У ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НСЗ промовише социјално одговорно пословање и подржава послодавце у одлуци
да у свом предузећу запосле особе са инвалидитетом.
Уз стручну подршку при избору одговарајућих кандидата, едукације, учешћа на
сајмовима запошљавања обезбеђена су и финансијска средства за запошљавање
особа са инвалидитетом која се могу остварити учешћем у програмима НСЗ,
намењеним подстицању запошљавања ОСИ.
Послодавци истовремено могу користити више различитих програма, како би
остварили оптималне резултате у ангажовању нових радника.
РЕФУНДАЦИЈА ЗАРАДЕ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА ПРУЖАЊУ СТРУЧНЕ
ПОДРШКЕ ОСИ НА РАДНОМ МЕСТУ
Програм подразумева рефундацију зараде за лице које обавља послове пружања
стручне подршке, у трајању од 12 месеци, уколико је особи са инвалидитетом која се
запошљава под посебним условима потребна асистенција при увођењу у посао, кроз
саветовање и оспособљавање, праћење при раду, развој личних метода рада и
оцењивање ефикасности.
Висина рефундације износи 60% зараде исплаћене лицу које обавља послове пружања
стручне подршке. Износ који се рефундира не може бити већи од 35.000 динара
месечно.

СУБВЕНЦИЈА ЗАРАДЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСИ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА
Додељује се послодавцима који запошљавају на неодређено време особе са
инвалидитетом без радног искуства, у висини минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду, у трајању од 12 месеци. Субвенција се исплаћује на месечном нивоу
и не сме бити већа од 75% трошкова зараде коју исплаћује послодавац.

РЕФУНДАЦИЈА ПРИМЕРЕНИХ ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДНОГ
МЕСТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСИ
Рефундација се може одобрити послодавцу који запошљава особе са инвалидитетом
којима је решењем о процени радне способности утврђен други степен, односно
запошљавање под посебним условима.
Прилагођавање радног места односи се на техничко и технолошко опремање радног
места, средстава за рад, простора и опреме, у складу са могућностима и потребама
особе са инвалидитетом.
Висина рефундације износи до 300.000 динара и не сме бити већа од трошкова
прилагођавања радног места.

СУБВЕНЦИЈА ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСИ
Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који отварају до 19
нових радних места, ради запошљавања незапослених особа са инвалидитетом
пријављених на евиденцију НСЗ.
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој се лица запошљавају, и то:
 150.000 динара по лицу у првој и другој групи општина
 250.000 динара по лицу у трећој групи општина
 400.000 динара по лицу у четвртој групи општина и девастираним подручјима.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА
ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА У 2011. ГОДИНИ
Програм подразумева учешће у финансирању обуке на захтев послодавца, уколико на
евиденцији НСЗ нема незапослених ОСИ у траженом занимању или нема лица која
поседују знања и вештине неопходне за рад на слободним пословима.
НСЗ сноси трошкове:
- извођења обуке, у износу од 90.000 динара по особи
- новчане помоћи полазницима и трошкове превоза, у складу са уговором
- осигурања полазника за случај повреде на раду и професионалног обољења, у складу
са законом.
Након завршетка обуке НСЗ исплаћује субвенцију трошкова доприноса за обавезно
социјално осигурање из и на основицу коју чини минимална зарада, у једнократном
износу, унапред за 9 месеци по запосленом полазнику. Обавеза послодавца је да по
завршетку обуке задржи особе са инвалидитетом у радном односу најкраће 9 месеци од
дана заснивања радног односа.

СТРУЧНА ПРАКСА
Стручна пракса подразумева оспособљавање особа са инвалидитетом за самосталан рад
у струци, без заснивања радног односа. Мера траје у складу са законом, а најдуже 12
месеци.
Током трајања стручног оспособљавања НСЗ:
- ангажованим особама са инвалидитетом исплаћује новчану помоћ у месечном износу
од 14.000 до 18.000 динара, у зависности од степена стручне спреме
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне
болести, у складу са законом;
- сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне новчане помоћи.

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2011. ГОДИНИ

НСЗ организује јавне радове у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних
способности незапослених особа са инвалидитетом, као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса.
Кроз спровођење јавних радова запошљавају се особе са инвалидитетом или се јавни
радови спроводе ради пружања персоналне асистенције особама са инвалидитетом.
Области спровођења јавних радова:
 социјална, хуманитарна, културна и друга делатност
 одржавање и заштита животне средине и природе.
Намена и висина средстава:
- исплата нето зараде незапосленим особама са инвалидитетом, у износу од 17.600
до 22.000, динара, у зависности од степена стручне спреме
- накнада трошкова доласка и одласка са рада незапослених особа са
инвалидитетом, у висини од 1500 динара по лицу за сваки месец ангажовања
- накнада трошкова спровођења јавних радова, у висини од 2.500 и 4.500 динара по
лицу, за сваки месец ангажовања
- накнада трошкова организовања обуке, у једнократном износу од 50.000 динара по
јавном раду.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ПО ЧЛ.45
Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање („Сл. гласник РС“, 62/06), утврђена је могућност ослобађања обавезе
плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, који се плаћају на основицу,
односно на терет средстава послодавца, у периоду од 3 године, приликом запошљавања
особе са инвалидитетом.
ПРВА ШАНСА 2011
Програм подразумева:
- стручну праксу у трајању од три месеца и
- заснивање радног односа у својству приправника, у трајању од наредних 12
месеци.
Током трајања стручне праксе НСЗ:
- исплаћује новчану помоћ ангажованим лицима, у месечном износу од 10.000 динара
- врши обрачун и уплату за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу
са законом.
Послодавцима који су засновали радни однос са лицима у својству приправника, НСЗ
рефундира:
- нето зараду приправника у месечном износу од 18.000 динара за приправнике са
средњим образовањем, 20.000 динара за приправнике са вишим или високим
трогодишњим образовањем, 22.000 динара за приправнике са најмање
четворогодишњим високим образовањем
- трошкове доприноса за обавезно социјално осигурање.

СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ОСИ У 2011.
ГОДИНИ
Уколико сте незапослени, имате добру пословну идеју и желите да се опробате у
самосталној делатности НСЗ ће вам у томе помоћи кроз финансијску и саветодавну
подршку. У Пословним центрима НСЗ, али и кроз специјализоване обуке и менторинг
програм имаћете прилику да се упознате са свим аспектима предузетништва и
остварите подршку у првим, најризичнијим годинама пословања вашег предузећа.
Такође, можете да остварите право на једнократну субвенција у износу од 200.000
динара за покретање сопственог бизниса.
За више информација:

Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом
тел. 011/3036-228
Позивни центар НСЗ
0800/300-301 за незапослене
0901/300-301 за послодавце
www.nsz.gov.rs

