
НАЦРТ 

ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Члан 1. 

 У Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 

гласник РС”, број 33/06), у члану 11. став 2. после тачке 2) додаје се нова тачка 3) која 

гласи: 

„3) ускраћивање употребе печата са угравираним потписом – факсимила као 

својеручног потписа особи са инвалидитетом која због трајних последица телесног или 

сензорног оштећења или болести није у могућности да се својеручно потпише;  

Досадашње тач. 3) и 4) постају тач. 4) и 5)”. 

Члан 2. 

У члану 13. став 5. додаје се нова тачка 3) која гласи: 

„3) ускраћивање употребе печата са угравираним потписом – факсимила као 

својеручног потписа особи са инвалидитетом која због трајних последица телесног или 

сензорног оштећења или болести није у могућности да се својеручно потпише; 

Досадашња тачка 3) постаје тачка 4)”. 

Члан 3. 

 После члана 38. додаје се нови члан 38а. који гласи: 

„Органи јавне власти и правна и физичка лица која у оквиру своје делатности 

пружају услуге дужни су да у циљу стварања једнаких могућности омогуће употребу 

печата са угравираним потписом – факсимила као својеручног потписа особама са 

инвалидитетом које због трајних последица телесног или сензорног оштећења или 

болести нису у могућности да се својеручно потпишу.” 

Члан 4. 

У члану 47. став 1. после тачке 2) додаје се нова тачка 3) која гласи: 

„3) онемогући употребу печата са угравираним потписом – факсимила као 

својеручног потписа особи са инвалидитетом која због трајних последица телесног или 

сензорног оштећења или болести није у могућности да се својеручно потпише (члан 13. 

став 5. тачка 3))”. 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 



 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ДОПУЊУЈУ 

Члан 11. 

Орган јавне власти не сме својом радњом или пропуштањем вршити 

дискриминацију особа са инвалидитетом. 

Дискриминација особа са инвалидитетом од стране органа јавне власти 

обухвата: 

1) ускраћивање права особи са инвалидитетом, ако се ово право у истим 

околностима признаје особама без инвалидитета; 

2) постављање посебних услова за остваривање права особи са инвалидитетом, 

осим ако такве услове не оправдавају разлози опште, личне и имовинске безбедности, 

које орган јавне власти мора посебно назначити; 

3) УСКРАЋИВАЊЕ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА СА УГРАВИРАНИМ ПОТПИСОМ 

– ФАКСИМИЛА КАО СВОЈЕРУЧНОГ ПОТПИСА ОСОБИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

КОЈА ЗБОГ ТРАЈНИХ ПОСЛЕДИЦА ТЕЛЕСНОГ ИЛИ СЕНЗОРНОГ ОШТЕЋЕЊА 

ИЛИ БОЛЕСТИ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА СЕ СВОЈЕРУЧНО ПОТПИШЕ; 

4) ускраћивање права у оквиру дискреционог овлашћења, ако је до ускраћивања 

дошло због инвалидности подносиоца захтева; 

5) вођење поступка остваривања права особа са инвалидитетом на начин који 

фактички онемогућује или знатно отежава остварење права. 

Посебно тежак облик дискриминације због инвалидности јесте узнемиравање, 

вређање и омаловажавање особа са инвалидитетом од стране носилаца јавних функција 

и лица запослених у органима јавне власти у току поступка остваривања права особа са 

инвалидитетом, због њене инвалидности. 

Члан 13. 

Забрањена је дискриминација на основу инвалидности у погледу доступности 

услуга и приступа објектима у јавној употреби и јавним површинама. 

Под услугом, у смислу овог закона, сматра се свака услуга коју, уз накнаду или 

без ње, правно или физичко лице пружа у оквиру своје делатности, односно трајног 

занимања. 

Под објектима у јавној употреби, у смислу овог закона, сматрају се: објекти у 

области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, туризма или 

објекти који се користе за заштиту животне средине, заштиту од елементарних 

непогода и слично. 



Под јавним површинама, у смислу овог закона, сматрају се: паркови, зелене 

површине, тргови, улице, пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице и слично. 

Дискриминација на основу инвалидности у погледу доступности услуга 

нарочито обухвата: 

1) одбијање пружања услуга особи са инвалидитетом, осим ако би пружање 

услуге угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица; 

2) пружање услуге особи са инвалидитетом под другачијим и неповољнијим 

условима од оних под којима се услуга пружа другим корисницима, осим ако би 

пружање услуге под редовним условима угрозило живот или здравље особе са 

инвалидитетом или другог лица; 

3) УСКРАЋИВАЊЕ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА СА УГРАВИРАНИМ ПОТПИСОМ 

– ФАКСИМИЛА КАО СВОЈЕРУЧНОГ ПОТПИСА ОСОБИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

КОЈА ЗБОГ ТРАЈНИХ ПОСЛЕДИЦА ТЕЛЕСНОГ ИЛИ СЕНЗОРНОГ ОШТЕЋЕЊА 

ИЛИ БОЛЕСТИ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА СЕ СВОЈЕРУЧНО ПОТПИШЕ;  

4) одбијање да се изврши техничка адаптација објекта неопходна да би се услуга 

пружила кориснику са инвалидитетом. 

Активности усмерене ка стварању једнаких могућности 

Члан 38. 

Сви органи државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе 

дужни су да предузимају активности с циљем стварања једнаких могућности за особе 

са инвалидитетом и да у тим активностима обезбеде учешће особа са инвалидитетом и 

њихових удружења. 

Члан 38а. 

ОРГАНИ ЈАВНЕ ВЛАСТИ И ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА У ОКВИРУ 

СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ДУЖНИ СУ ДА У ЦИЉУ СТВАРАЊА 

ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ ОМОГУЋЕ УПОТРЕБУ ПЕЧАТА СА УГРАВИРАНИМ 

ПОТПИСОМ – ФАКСИМИЛА КАО СВОЈЕРУЧНОГ ПОТПИСА ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ ЗБОГ ТРАЈНИХ ПОСЛЕДИЦА ТЕЛЕСНОГ ИЛИ 

СЕНЗОРНОГ ОШТЕЋЕЊА ИЛИ БОЛЕСТИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА СЕ 

СВОЈЕРУЧНО ПОТПИШУ. 

Члан 47. 

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 



1. одбије да пружи услугу особи са инвалидитетом, осим ако би пружање услуге 

угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог лица (члан 13. став 5. 

тачка 1); 

2. пружи услугу особи са инвалидитетом под неповољнијим условима од оних 

под којима се услуга пружа другим корисницима, осим ако би пружање услуге под 

редовним условима угрозило живот или здравље особе са инвалидитетом или другог 

лица (члан 13. став 5. тачка 2); 

3) ОНЕМОГУЋИ УПОТРЕБУ ПЕЧАТА СА УГРАВИРАНИМ ПОТПИСОМ – 

ФАКСИМИЛА КАО СВОЈЕРУЧНОГ ПОТПИСА ОСОБИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

КОЈА ЗБОГ ТРАЈНИХ ПОСЛЕДИЦА ТЕЛЕСНОГ ИЛИ СЕНЗОРНОГ ОШТЕЋЕЊА 

ИЛИ БОЛЕСТИ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА СЕ СВОЈЕРУЧНО ПОТПИШЕ (ЧЛАН 

13. СТАВ 5. ТАЧКА 3). 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана физичко лице. 


