На основу чланова 62. а у вези са чланом 58. тачка ђ). Закона о професионалној
рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени Гласник РС“ ,
број.37/12) и члана 18. Статута Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалида, Привремени Управни одбор Фонда на сједници одржаној 31. јула 2012. доноси

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИНВАЛИДА НА ЕКОНОМСКУ ПОДРШКУ

Члан 1.

(1) Овом Одлуком утврђују се критеријуми, услови и поступак за додјелу средстава
за спровођење мјера економске подршке (у даљем тексту: економска подршка)
инвалидима и њиховим породицама, који нису у ситуацији да региструју дјелатност и
остваре формално запошљавање.
(2) Економску подршку из става 1. овог члана, инвалиди и њихове породице, могу
остварити само преко своје републичке инвалидске организације која има статус
организације од јавног интереса или преко кровне организације инвалидских организација
Републике Српске (у даљем тексту: инвалидске организације).
(3) Одабир корисника економске подршке врше инвалидске организације.

Члан 2.
(1) Економска подршка инвалидима и њиховим породицама подразумијева:
а) додјелу робне донације у виду артикала неопходних за почетак или проширивање
већ започетог властитог малог бизниса, као основне или допунске дјелатности у
породичном домаћинству, (пакет поидршке)
б) помоћ и посредовање у обезбјеђивању стабилног тржишта за њихове производе,
као и
в) едукацију из области вођења властитог бизниса, те савремених технологија
производње и услуга.
(2) У оквиру структуре пакета подршке из претходног става, финансираће се
искључиво набавка основних средстава, као на примјер: саднице, опрема за одржавање
воћњака (леђне прскалице, маказе зе орезивање, фолија, жица, систем за наводњавање и
сл.), пољопривредна механизација (мотокултиватор са основним прикључцима, фрезе,
прикључци за пољопривредну механизацију и сл.), пчеле и опрема за пчеларство, опрема
за гљиварство, пластеник и опрема за пластенике, сточни фонд (стеоне јунице, и сл.),
опрема за мљекарство (канте за млијеко, музилице и сл.), машине, опрема и алати за
мале радионице, и сл.

Члан 3.
1) Право на додјелу средстава за спровођење пројекта економске подршке имају
инвалидске организације из члана 1. став 2. ове одлуке под једнаким условима, уколико се
пријаве на јавни позив и доставе програме /пројекте за економксу подршку инвалидима и
њиховим породицама у складу са условима утврђеним у Јавном позиву.
(2) Јавним позивом право на учешће се може дати и заједничким приједлозима
инвалидских организација из члана 1. став 2, имајући у виду специфичности оваквог
заједничког наступа, које ће се одредити позивом.
Члан 4.
Средства за економску подршку планира и обезбјеђује Јавна установа Фонд за
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида ( у даљем тексту: Фонд)
годишњим финасијским планом. Укупан износ средстава који ће Фонд годишње издвајати за
ову намјену износиће 15% од укупног износа планираног годишњег новчаног стимуланса.
Члан 5.
(1) Право на економску подршку имају инвалиди са најмање 40% инавлидности, лица
са најмање 70% тјелесног оштећења и лица са лаком и умјереном менталном ретардацијом,
који нису запослени и чије домаћинство остварује просјечан приход по члану утврђен
прописима о социјаланој заштити.
Члан 6.
Право на економску подршку из члана 1. став 1. ове одлуке припада родитељу,
брачном другу или дјетету који са инвалидом живи у заједничком домаћинству, као и
усвојитељу, под истим условима утврђеним у члану 5. ове одлуке.
Члан 7.
Критеријуми за додјелу средстава за економксу подршку су :
а) квалитет достављеног пројекта/програма економске подршке и ефекти који се
очекују,
б) број инвалида чланова организације и инвалида који су обухваћени
пројектом/програмом (жене, млади и сл.),
в) значај који пројекат/програм економске подршке има за инвалидску
организацију и средину у којој инавлид живи,
г) значај који пројекат/програм има за развој цивилног друштва и социјалну
инклузију,
д) искуство организације - реализовани пројекти/програми економксе подршке
у протекле три године (уколико је инвалидска организација регистрована за период
краћи од три године, реализовани пројекат/програм доставља се за период од
регистрације).

Члан 8.
(1)Инвалидске организације, захтјев за додјелу средстава са пројектима
/програмима, подносе Фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање на
обрасцу број 1. који се налази у прилогу и чини саставни дио ове одлуке.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана се прилаже попуњен пријавни образац
Приједлог пројекта са прилозима.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се сљедеће квалификационе
информације/ докази у оригиналу или овјереној копији:
а) рјешење о регистрацији и статусу подносиоца захтјева,
б) потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
в) уговор са банком о отварању трансакционог рачуна,
г) биланс стања и биланс успјеха за годину која претходи години подношења
захтјева,
д) финансијски извјештај за годину која претходи години подношења захтјева,
ђ) доказ о реализованим пројектима/програмима у протекле три го дине,
е) извјештај о намјенском трошењу новчане помоћи додијељене у години која
претходи години подношења захтјева са комплетном документацијом осим за
први захтјев,
ж) финансијски план рада заснован на бази пројекта/програма са изворима
прихода и очекиваним расходима за годину у којој се траже средства за економску
подршку,
з) препоруке републичких органа управе и других институција,
и)број инвалида који су обухваћени пројектом/програмом (жене, млади, и сл.),
ј) образложење доприноса пројекта/програма развоју цивилног друштва и
социјалне инклузије и
к) подаци о досадашњем учешћу и оствареним успјесима у економкој подршци.
Члан 9.
(1) Јавни позив за додјелу средстава за економску подршку за текућу годину
расписује Фонд непосредно након усвајања Финансијског плана односно Плана рада
којим су утврђене активности везано за запошљавање и економку подршку.
(2) Фонд додјељује средства за економку подршку по јавном пoзиву једном у
току фискалне године.
Члан 10.
Послове везано за реализацију пројекта економске подршке проводи Комисија за
послове финансирања и суфинасирања програма коју образује Управни одбор Фонда у
скаладу са чланом 21. Статута Фонда.

Члан 11.
(1) Комисија, у складу са критеријима из чл. 7. ове Одлуке, разматра захтјеве за
финансирање те предлаже доношење одлуке о додјели средстава за економку подршку
подносиоцима захтјева.
(2) Комисија разматра поднесене захтјеве, најкасније у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву по јавном позиву.
Члан 12.
(1) Одлуку о додјели средстава за запошљавање, предложеним подносиоцима
захтјева, доноси Управни одбор.
(2) На основу одлуке из претходног става, изабрани подносиоци захтјева закључују
уговор са Фондом о начину реализације додјељених средстава.
Члан 13.
(1) Инвалидске организације, које су закључиле уговоре из претхподног члана,
подносе Фонду Извјештај о намјенском утрошку средстава за економску подршку на
обрасцу број 2. који се налази у прилогу и чини саставни дио ове одлуке.
(2) Извјештаји из ст. 1. овог члана обухвата и извјештај о реализацији
пројекта/програма који треба да садржи остварене резултате, односно оцјену остварених
циљева и подноси се најкасније до 31. јануара наредне године.
(3) Извјештаје из ст. 1. овог члана, потписује овлашћено лице, односно координатор
пројекта/програма код подносиоца.
(4) Уколико корисник средстава из ст. 1. овог члана, не поднесе извјештаје о утрошку
додијељених средстава у року, захтјев који поднесе по јавном позиву у сљедећој фискалној
години неће се узети у разматрање, о чему се подносилац захтјева обавјештава.
Члан 14.
Фонд у оквиру годишњег извјештаја о реализацији Финансијског плана и плана рада
информише надлежно министарство о додијељеним средствима за економку подршку и
њиховој реализацији из члана 4. ове одлуке.
Члан 15.
О додијељеним средствима из члана 12. ове Одлуке Фонд
путем веб странице Фонда.

обавјештава јавност

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број 01-342/12
Дана 31.07.2012.

Предсједник
Привременог Управног одбора
Зоран Добраш

ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Образац број 1.

ЗАХТЈЕВ
за додјелу средстава за економску подршку
за ______. годину

Назив субјекта који подноси
захтјев:
Адреса:
Телефон/факс:
Интернет адреса/е-mail:
Овлашћено лице:
Контакт особа:
Број жиро рачуна:
ЈИБ:
Укупан број регистрованих чланова
Финансијски захтјев
Извори прихода
Приходи од
Приходи од других
Укупно из буџета Републике Српске
Приходи из других извора ( донатор)
Властити приходи
Остали приходи
Укупни приходи

Износ у КМ

Расходи
Текући издаци за бруто плате
Текући издаци за рад (материјални трошкови)
Укупно текући издаци за рад (плате и материјални трошкови)
Дознаке по основу права (незапослена лица)
Помоћи појединцима (појединачне исплате)
Укупно помоћи (појединцима и нижим нивоима)
Трошкови пројектних/програмских активности
Укупни расходи

__________________________
Мјесто и датум

М. П.

Износ у КМ

_______________________
Потпис овлашћеног лица

Прилог: Писано образложење

Писано образложење треба да садржи:
- организациону структуру (број запослених и неопходна средства за активности и
услуге у оквиру текућих издатака),
- тражени износ од Фонда, изражен у КМ,
- циљеве и намјене за које се траже средства,
- образложење пројеката/програма које оправдава додјелу средстава, односно значај
који пројекат/програм има за инвалидску организацију и средину у којој живи
инвалид и његова породица,
- процијењени број инвалида који су обухваћени пројектима/програмима,
- ефекти који се очекују реализацијом пројеката/програма и
- друге активности и податке које корисник сматра битним.

ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Образац број 2.

ИЗВЈЕШ ТАЈ
о намјенском утрошку средстава за економку подршку
у _______. години
Назив субјекта који
попдноси Извјештај
1.Финансијска конструкција
Извори прихода
Приходи од Фонда за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инавлида
Приходи од других министарстава и републичких органа управе
Укупно из буџета Републике Српске
Приходи из других извора ( град/општина, донатор)
Властити приходи
Остали приходи
Укупни приходи
Расходи
Текући издаци за бруто плате
Текући издаци за рад (материјални трошкови)
Укупно текући издаци за рад (плате и материјални трошкови)
Дознаке по основу права (инвалиди или породице)
Помоћи појединцима (појединачне уплате)
Укупно помоћи (инвалиди и пордице и појединачне упалте)
Трошкови пројектних активности
Укупни расходи

Износ у КМ

Износ у КМ

Писано образложење
Мислим да писано образложење може да обухвати нешто што је битно а није у
табелама.

____________________
Мјесто и датум

М. П.

________________________
Потпис овлашћеног лица

