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1.

УВОД

Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања „Професионална рехабилитација и подстицање запошљавања особа са
инвалидитетом”, број: 400–436/2021–05/58 од 22. децембра 2021. годинe, у којем је
навела закључке и налазе.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Државна ревизорска институција је од Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио Одазивни извештај
број: 401-00-1388/1/2021-05 од 17. марта 2022. године и допуну од 28. марта 2022.
године, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије.
У одазивном извештају приказане су мере исправљања утврђених
несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
•
•
•

приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за
које је захтевано предузимање мера исправљања,
резимирамо предузете мере исправљања и
дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивним извештајима, задовољавајуће.

4

Послеревизиони извештај о мерама исправљања
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд

2.
2.1

НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
Закључак: Надлежна министарства нису предузела све потребне активности
у поступку планирања средстава за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, што за последицу има
смањење њихове искоришћености из годинe у годину.

2.1.1 Налаз: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
није дефинисало циљеве и индикаторе за спровођење мера професионалне
рехабилитације и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, као основ за
планирање средстава на реалним потребама
2.1.1.1 Опис несврсисходности
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем
тексту: Министарство за рад) за програмску активност 0004 - Подршка предузећима за
професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, није наводило циљеве, па
самим тим ни индикаторе за мерење постављеног циља.
Министарство за рад је за програмску активност 0005-Подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање
дефинисало Циљ 1. - Подстицање запошљавања незапослених особа са инвалидитетом
у мере активне политике запошљавања, међутим циљне вредности су постављене ниже
него базна вредност. Као индикатор успостављен је број незапослених особа са
инвалидитетом (у даљем тексту: ОСИ) укључених у мере активне политике
запошљавања и активности професионалне рехабилитације незапослених ОСИ који се
односи, не само на програмску активност 0005, већ и на мере које се финансирају из
средстава НСЗ.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дата је
препорука да средства за мере и активности професионалне рехабилитације и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом планира на основу реалних
потреба и за иста успостави адекватне циљеве и индикаторе (приоритет 31).
Министарство за рад је у ревизији, у току припреме и планирања буџета за 2022.
годину за програмску активност 0004 - Подршка предузећима за професионалну
рехабилитацију особа са инвалидитетом утврдило циљ и индикаторе за праћење
наведеног циља. Као циљ за наведену програмску активност Министарство за рад је
утврдило: Запошљавање и одржање запослења особа са инвалидитетом у предузећима
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и јачање
капацитета ових предузећа. Као индикатор за наведену програмску активност
Министарство за рад је утврдило: Број особа са инвалидитетом које су оствариле право
на исплату субвенција зарада и број подржаних пријава за побољшање услова рада у
предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом.

Приоритет 3 означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до три године, односно
препоруке по којима је потребно поступити у року до три године.
1
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За програмску активност 0005 - Подстицање запошљавања особа са
инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање, Министарство за рад је
утврдило циљ и индикаторе за праћење наведеног циља. Као циљ наведене програмске
активности утврдили су: Подстицање запошљавања незапослених особа са
инвалидитетом у мере активне политике запошљавања, а као индикатор за праћење
наведеног циља: Број незапослених особа са инвалидитетом укључених у мере активне
политике запошљавања и активности професионалне рехабилитације незапослених
особа са инвалидитетом. Као индикатор за наведену програмску активност
Министарство је искључило особе са инвалидитетом који се финансирају из средстава
НСЗ, а приказало број особа са инвалидитетом које се односе на наведену програмску
активност, што ће допринети праћењу реалног остварења наведеног циља.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство за рад је доставило План
активности и обавестило Државну ревизорску институцију да ће ради отклањања
несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем
пословању у непосредној сарадњи надлежних сектора Министарства за рад у наредном
периоду сагледати реализацију средстава за мере и активности професионалне
рехабилитације и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, те да ће на
основу резултата анализе реализованих мера у претходном периоду, као и смерница за
будуће измене прописа у овој области сагледати најбоље могућности, на основу којих
ће се планирати будућа средства, успоставити циљеви и индикатори.
Планом активности за имплементацију препорука предвиђено је да ће
Министарство за рад ове активности спроводити до децембра 2024. године.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Министарство за рад ће доставити Државној ревизорској
институцији предлоге приоритетних области финансирања и предлоге финансијских
планова Министарства за рад за 2023. и 2024. годину, за наведене програмске
активности. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.1.2 Налаз: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
није пратило ефикасност уложених средстава у мере професионалне
рехабилитације и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, нити је о
томе адекватно извештавало
2.1.2.1 Опис несврсисходности
Министарство за рад није израдило извештај о учинку програма нити је пратило
остварење циља програмске активности 0004 - Подршка предузећима за
професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, зато што није навело циљ
нити је утврдило индикаторе за мерење истог.
2.1.2.2 Исказане мере исправљања
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дата је
препорука да израђује извештај о учинку програма и прати ефикасност трошења
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средстава за програмску активност 0004 - Подршка предузећима за професионалну
рехабилитацију особа са инвалидитетом (приоритет 22).
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство за рад је обавестило
Државну ревизорску институцију да је до дана достављања одазивног извештаја
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом предузео мере и за програмску активност
0004 утврдио циљеве и индикаторе у складу са средствима опредељеним на разделу
Министарства за рад.
Као доказ о предузетим мерама, Министарство за рад је доставило Предлог
финансијског плана за период 2022-2024. године.
Министарство за рад је доставило План активности и обавестило Државну
ревизорску институцију да ће ради отклањања несврсисходности или смањења ризика
од појављивања несврсисходности у сваком наредном циклусу извештавања о учинку
програма према ПОФ-у приказати остварене вредности из средстава са раздела
Министарства за рад опредељених за програмску активност 0004.
Планом активности за имплементацију препорука предвиђено је да ће
Министарство за рад ове активности спроводити до децембра 2022. године.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Министарство за рад ће доставити Државној ревизорској
институцији извештај о учинку програма за програмску активност 0004 - Подршка
предузећима за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом. Отклањање
утврђене несврсисходности је у току.
2.1.3 Налаз: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
није пратило ефикасност уложених средстава у мере професионалне
рехабилитације и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, нити је о
томе адекватно извештавало
2.1.3.1 Опис несврсисходности
Министарство за рад у Извештају о учинку за програмску активност 0005Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за
запошљавање није приказало реалне податке о оствареној вредности постављених
индикатора. Извештајем о учинку програма за програмску активност 0005, обухваћене
су ОСИ укључене у све мере активне политике запошљавања, а не само у оне које се
финансирају из средстава Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања ОСИ, на које се конкретан програм и односи.
2.1.3.2 Исказане мере исправљања
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дата је
препорука да у извештају о учинку приказује остварене вредности из средстава
опредељених за програмску активност 0005 - Подстицање запошљавања особа са
Приоритет 2 означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана односно
препоруке по којима је потребно поступити у року до годину дана.
2
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инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање, у циљу праћења
ефикасности трошења средстава (приоритет 2).
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство за рад је обавестило
Државну ревизорску институцију да је до дана достављања одазивног извештаја
Сектор за рад и запошљавање предузео мере и за програмску активност 0005 утврдио
циљеве и индикаторе у складу са средствима опредељеним на разделу Министарства за
рад.
Министарство за рад је доставило План активности и обавестило Државну
ревизорску институцију да ће ради отклањања несврсисходности или смањења ризика
од појављивања несврсисходности у сваком наредном циклусу извештавања о учинку
програма према ПОФ-у приказати остварене вредности из средстава са раздела
Министарства за рад опредељених за програмску активност 0005.
Планом активности за имплементацију препорука предвиђено је да ће
Министарство за рад ове активности спроводити до децембра 2022. године.
2.1.3.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Министарство за рад ће доставити Државној ревизорској
институцији извештај о учинку програма за програмску активност 0005 - Подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање.
Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.2

Закључак: Надлежни органи нису предузели активности за ефикасно
спровођење
мера
професионалне
рехабилитације
и
подстицања
запошљавања особа са инвалидитетом.

2.2.1 Налаз: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
није уредило начин и поступак доделе субвенција зарада запослених особа са
инвалидитетом у предузећима за професионалну рехабилитацију
2.2.1.1 Опис несврсисходности
Захтев за одобрење субвенција зараде за ОСИ, предузећа за професионалну
рехабилитацију и подстицање запошљавања ОСИ (у даљем тексту: ППР) подносе у
слободној форми, а на основу Обавештења Министарства за рад о поступању за
одобравање средстава субвенција зараде за ОСИ. Обавештење не садржи потпуне и
прецизне податке на основу којих би се могао утврдити начин поступања у поступку
доделе субвенција за ОСИ, врста државне помоћи, корисници државне помоћи,
поступак вршења контроле средстава додељених субвенција за зараде за ОСИ од
стране Министарства за рад, као ни извештавање надлежних органа у складу са
прописима.
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2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дата је
препорука да уреди поступак доделе субвенције зараде особа са инвалидитетом у
предузећима за професионалну рехабилитацију и извештава надлежне органе о истом
(приоритет 13).
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство за рад је обавестило
Државну ревизорску институцију да је ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању донело
Упутство о условима и начину спровођења поступка доделе средстава за субвенције
зарада за особе са инвалидитетом запослене у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Наведено Упутство је у
примени почев од 2022. године.
Као доказ Министарство за рад је доставило Упутство о условима и начину
спровођења поступка доделе средстава за субвенције зарада за особе са инвалидитетом
запослене у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом број: 021-01-23/321/2021-15 од 6. јануара 2022. године и Одлуку о
спровођењу поступка доделе средстава у 2022. години, за субвенције зарада за особе са
инвалидитетом запослене у предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом број 401-00-01655/2021-15 од 6. јануара 2022.
године.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.2 Налаз: Критеријуми и приоритети за доделу средстава по јавним позивима
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања не омогућују
равноправно учешће свих предузећа за професионалну рехабилитацију у
побољшању услова рада
2.2.2.1 Опис несврсисходности
Средства по јавним позивима додељена су ППР за рефундацију
репроматеријала, па предузећа која се баве услужном делатношћу и немају
репроматеријал нису могла са осталим предузећима равноправно да учествују у
расподели средстава, због чега су стављена у неповољнији положај од осталих.
Анализом критеријума за доделу средстава, утврђено је да иако је прикупило
податке о пословању предузећа, Министарство за рад није узимало у обзир степен
реализације плана пословања, пројекцију планиране производње, планиране резултате,
нити је вршило анализу ефеката додељених средстава на одржавање и повећање
запошљавања особа са инвалидитетом.

Приоритет 1 означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до 90 дана односно препоруке
по којима је потребно поступити у року до 90 дана.
3
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2.2.2.2 Исказане мере исправљања
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дата је
препорука да преиспита критеријуме и приоритете за доделу средстава по јавним
позивима у циљу омогућавања равноправног учешћа свих предузећа за професионалну
рехабилитацију и врши процену утицаја на побољшање услова рада, одржање и
повећање запошљивости особа са инвалидитетом у њима (приоритет 2).
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство за рад је обавестило
Државну ревизорску институцију да је до дана достављања одазивног извештаја
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом предузео мере у погледу преиспитивања
услова и критеријума за доделу средстава по јавном позиву у циљу омогућавања
равноправног учешћа предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом, укључујући и процене утицаја додељених средстава на
побољшање услова рада, одржање и/или повећање запошљивости особа са
инвалидитетом.
Министарство за рад је као доказ доставило Одлуку о расписивању јавног
позива за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2022. години
број 401-00-00185/2022-15 од 2. фебруара 2022. године и Јавни позив за доделу
средстава за побољшање услова рада у ППР у 2022. години.
Министарство за рад је доставило План активности и обавестило Државну
ревизорску институцију да ће се ради отклањања несврсисходности или смањења
ризика од појављивања несврсисходности додела средстава по јавним позивима за
ППР, у складу са чл. 41 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом и правилима за доделу државне помоћи, у наредном периоду
вршити по унапређеним условима, критеријумима и приоритетима. Резултати анализе
извештаја о пословању предузећа у 2022. години, који садрже податке о степену
реализације плана пословања у односу на пројекцију планиране производње/продаје и
планиране резултате, податке о оствареним резултатима у области професионалне
рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом, са оценом утицаја додељене
државне помоћи на остварене резултате и са исказаним и образложеним потребама за
даљом подршком у складу са чл. 41 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом биће узети као основ за дефинисање
критеријума и одређивање намене средстава којима се доприноси побољшању услова
рада, одржању запослења и повећању запошљавања особа са инвалидитетом у ППР у
2023. години.
Планом активности за имплементацију препорука предвиђено је да ће
Министарство за рад ове активности спроводити до децембра 2022. године.
2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Министарство за рад ће доставити Државној ревизорској
институцији доказе о спроведеним активностима. Отклањање утврђене
несврсисходности је у току.
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2.3
Закључак: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања је делимично вршило инспекцијски надзор над спровођењем Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, што за
последицу има да је значајан број носилаца послова професионалне
рехабилитације остао изван контроле.
2.3.1 Налаз: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је
у периоду 2018 - 2020. године извршило инспекцијски надзор над радом осам
предузећа за професионалну рехабилитацију
2.3.1.1 Опис несврсисходности
Министарство за рад није вршило инспекцијски надзор над спровођењем Закона
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у 2018.
години. У 2019. години од укупно 52 ППР, извршен је надзор над четири ППР, односно
обухваћено је свега 8% ППР. У 2020. години од укупно 57 ППР, извршен је надзор над
четири ППР, односно обухваћено је свега 7% ППР. План инспекцијског надзора
заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика.
Министарство за рад нема писани акт о процени ризика.
2.3.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дата је
препорука да изради акт о процени ризика и повећа обим спровођења инспекцијског
надзора у циљу законитог пословања предузећа за професионалну рехабилитацију и
квалитативног унапређења спровођења мера и активности професионалне
рехабилитације особа са инвалидитетом (приоритет 2).
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство за рад је обавестило
Државну ревизорску институцију да је до дана достављања одазивног извештаја
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом предузео мере у циљу реализације
препоруке у погледу обезбеђивања кадровских капацитета.
Министарство за рад је као доказ доставило Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања за организациону јединицу надлежну за заштиту особа са
инвалидитетом од децембра 2020. године и Јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања од 2. марта 2022. године (радно место за нормативне и надзорне послове, група
за нормативне и надзорне послове, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, број
извршилаца један).
Министарство за рад је доставило План активности и обавестило Државну
ревизорску институцију да ће се ради отклањања несврсисходности или смањења
ризика од појављивања несврсисходности попунити радна места за нормативне и
надзорне послове у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом.
Планом активности за имплементацију препорука предвиђено је да ће
Министарство за рад ове активности спровести до децембра 2022. године.
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2.3.1.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Министарство за рад ће доставити Државној ревизорској
институцији акт о процени ризика и годишњи извештај о инспекцијском надзору.
Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.3.2 Налаз: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у
периоду 2018 - 2020. године, није вршило надзор над другим носиоцима послова
професионалне рехабилитације
2.3.2.1 Опис несврсисходности
Планом инспекцијског надзора за 2019. годину је било уређено да ће инспектор
вршити канцеларијски инспекцијски надзор над спровођењем поверених послова у
области професионалне рехабилитације код других носилаца мера и активности
професионалне рехабилитације, али исти није вршен. Планом инспекцијског надзора за
2020. годину Министарство за рад није планирало вршење надзора над другим
носиоцима мера и активности професионалне рехабилитације.
2.3.2.2 Исказане мере исправљања
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дата је
препорука да изради акт о процени ризика и успостави инспекцијски надзор и над
другим носиоцима послова професионалне рехабилитације (приоритет 2).
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство за рад је обавестило
Државну ревизорску институцију да је до дана достављања одазивног извештаја
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом предузео мере у циљу реализације
препоруке у погледу обезбеђивања кадровских капацитета.
Министарство за рад је као доказ доставило Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања за организациону јединицу надлежну за заштиту особа са
инвалидитетом од децембра 2020. године и Јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања од 2. марта 2022. године (радно место за нормативне и надзорне послове, група
за нормативне и надзорне послове, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, број
извршилаца један).
Министарство за рад је доставило План активности и обавестило Државну
ревизорску институцију да ће се ради отклањања несврсисходности или смањења
ризика од појављивања несврсисходности попунити радна места за нормативне и
надзорне послове у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом.
Планом активности за имплементацију препорука предвиђено је да ће
Министарство за рад ове активности спровести до децембра 2022. године.
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2.3.2.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Министарство за рад ће доставити Државној ревизорској
институцији акт о процени ризика и годишњи извештај о инспекцијском надзору.
Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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3.

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили
смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице
субјекта ревизије, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и
достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да
можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је
поднело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а
након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате
Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању
откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите
одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте, укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама
и активностима из одазивног извештаја.

Члан Савета
Државне ревизорске институције
Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
14. април 2022. године
Достављено:
- Субјекту ревизије и
- Архиви
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