
V Анализа ефеката закона 

 

1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 

Решења из закона ће позитивно утицати на уређење области доделе средстава 

привредним субјектима у смислу пуне примене правила о додели државне помоћи и 

самим тим контроле тока и наменског утрошка средстава која се усмеравају са циљем 

пружања помоћи оним субјектима којима је та помоћ потребна. Са друге стране, 

позитивно ће утицати и на оне послодавце који су имали обавезу запошљавања особа са 

инвалидитетом, а ту обавезу нису благовремено извршавали, те је, у поступку контроле, 

Пореска управа оваквим послодавцима наплаћивала и прописане пенале и утврђене казне 

и то применом прописа о пореском поступку и пореској администрацији. Наведеним 

изменама, висина средстава која се наплаћују у овим случајевима ограничава се на 

казнене одредбе. 

  

2) Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим предузећима)? 

 

Примена закона неће створити посебне трошкове ни грађанима ни привреди, с 

обзиром да се обавеза запошљавања особа са инвалидитетом извршава првенствено 

њиховим запошљавањем, што је и циљ увођења обавезе, а тек уколико из различитих 

разлога обавезу није могуће извршити запошљавањем дати су алтернативни начини. 

Износ за извршавање обавезе учешћем у финансирању зарада особа са инвалидитетом 

запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији Законом је био уређен у 

висини од 50% просечне зараде у привреди Републике према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике (поседњи овакав податак из 

децембра 2010. године подразумева извршење обавезе у висини од 25.582,50 динара на 

месечном нивоу) док је за извршавање финансијских обавеза из различитих врста уговора 

са овим предузећима у његовом двадесетоструком износу (1.023.300,00 динара на 

годишњем нивоу). Предложеним изменама и усклађивањем са званичном статистиком ови 

износи замењују се износима који се добијају у односу на просечну зараду по запосленом 

у Републици (према податку из јуна 2012. године подразумева извршење обавезе у висини 

од 29.356,00 динара на месечном нивоу) а за извршавање финансијских обавеза из 

различитих врста уговора са овим предузећима у износу од 1.174.240,00 динара. 

Трошкови послодаваца настали као резултат обавезе запошљавања особа са 

инвалидитетом повећавају се за 3.773,50 динара на месечном нивоу уколико се определи 

за извршавање обавезе учешћем у финансирању зарада особа са инвалидитетом 

запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији, односно за 154.940,00 динара 

на годишњем нивоу уколико се определи за извршавање финансијских обавеза из 

различитих врста уговора са предузећима за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији, или 

изражено у процентима трошкови у оба случаја су већи за 14,7%. Овај проценат увећања 

се односи на трошкове у номиналном износу, међутим ако се узме у обзир процењена 

годишња стопа инфлације у 2011. години од 7,0%, а у периоду јануар-јун 2012. године од 

5,2%, као и депресијација динара у односу на евро, реалног повећања ових трошкова нема. 



Са друге стране међутим укидањем обавезе уплате пенала послодавци који не 

изврше обавезу запошљавања неће, у складу са решењима Пореске управе као надлежног 

органа за контролу извршења обавезе и наплату пенала, бити у обавеза да поред 

предвиђене казне, плате и припадајуће пенале за период у коме нису извршили обавезу 

запошљавања особа са инвалидитетом, већ износ од 29.356,00 динара на месечном нивоу 

по особи са инвалидитетом коју треба да запосли, са припадајућом каматом. 

 

3) Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити? 

Позитивне последице доношења овог закона су пре свега усаглашавање са 

званичном статистиком и на тај начин праћење кретања зарада на месечном нивоу, што је 

у моменту доношења и био циљ одредаба које се мењају. Тако се постиже и равнотежа 

између различитих облика извршавања обавезе запошљавања и то у корист заснивања 

радног односа са особама са инвалидитетом (што је послодавцима најповољнија варијанта 

имајући у виду да се односи на запослене раднике који сами зарађују своју зараду), јер 

уколико би се ова равнотежа нарушила, временом би постало најисплативије извршавати 

обавезу запошљавања на друге начине у односу на запошљавање. На тај начин би се 

нарушио циљ целог закона-веће укључивање особа са инвалидитетом у свет рада и тиме 

њихову интеграцију у све друштвене токове. 

Истовремено је потребно нагласити да се средства прикупљена на овај начин 

користе за подстицање запошљавања, професионалну рехабилитацију, финансирање 

зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију 

и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији и друге 

намене у складу са законом, те се практично враћају привреди која користи мере за 

подстицање запошљавања особа са инвалидитетом са једне стране, док са друге позитивно 

утиче на подизање нивоа запошљивости и запошљавања особа са инвалидитетом. 

 

4) Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција? 

Закон нема директног утицаја на стварање нових привредних субјеката, а у вези  

тржишне конкуренције напомињемо да се уводе строга правила у вези државне помоћи 

која ће омогућити како пуну контролу доделе средстава, тако и њиховог утрошка.  

 

5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

Закон је у поступку утврђивања послат на мишљење свим релевантним органима и 

Социјално-економском савету. 

 

6) Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава? 

Све релевантне институције – министарство надлежно за послове запошљавања, 

министарство надлежно за послове финансија, односно Комисија за контролу државне 

помоћи, Национална служба за запошљавање и Пореска управа као орган који врши 



контролу испуњавања обавезе запошљавања, као и предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом су укључене у поступак израде 

прописа и благовремено упознате са изменама, док се предвиђа потпуно и детаљно 

информисање јавности у свим средствима јавног информисања и непосредним контактом 

кроз различите облике обука и комуникације са заинтересованим где ће се ближе 

појаснити све измене које се односе на промене износа код извршавања обавезе 

запошљавања особа са инвалидитетом и примене правила о државној помоћи. 

 

 

 

 

 



 


