
  

 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

 

Члан 1. 

У Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09), члан 26. мења се и гласи: 

„Послодавац који учествује у финансирању зарада особа са инвалидитетом у 

предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 

или социјалном предузећу и организацији, односно мера за подстицање запошљавања, 

професионалну рехабилитацију или других намена у складу са законом ослобађа се 

обавезе запошљавања особа са инвалидитетом сразмерно свом учешћу у финансирању. 

Учешће у финансирању из става 1. овог члана не може бити мање од 50% 

просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике по особи са 

инвалидитетом за коју се послодавац ослобађа обавезе запошљавања.” 

 

Члан 2. 

 У члану 27. речи: „привреди Републике Србије” замењују се речима: „по 

запосленом у Републици Србији”.  

 

Члан 3. 

У члану 28. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Приход Буџетског фонда представљају средства из буџета Републике Србије и 

средства из члана 26. овог закона и користе се 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.” 

 

Члан 4. 

Члан 29. брише се. 

 

Члан 5. 
У члану 31. после речи: „лица“, додаје се запета и речи: „према прописима о 

државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом 

и другим прописима о државној помоћи који су потребни за примену прописа о 

државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са 

инвалидитетом.” 

 

Члан 6. 

У члану 32. став 2. мења се и гласи: 

„Субвенција зараде из става 1. овог члана износи до 75% укупних трошкова зараде 

са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа 

минималне зараде утврђене у складу с прописима о раду, а остварује се према 

прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим 

прописима о државној помоћи који су потребни за примену прописа о државној помоћи 

за запошљавање особа са инвалидитетом.” 

 

 



Члан 7. 

Члан 40. мења се и гласи: 

„Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом има право на месечну субвенцију зараде за сваку запослену особу са 

инвалидитетом у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима 

за обавезно социјално осигурање, али не више од 50% просечне зараде по запосленом у 

Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике, у складу са прописима о државној помоћи за 

запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи који су 

потребни за примену прописа о државној помоћи за запошљавање особа са 

инвалидитетом.” 

 

Члан 8. 

У члану 41. став 1. мења се и гласи: 

„Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом могу се обезбедити и средства за побољшање услова рада, у складу са 

прописима о државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са 

инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи који су потребни за примену 

прописа о државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са 

инвалидитетом.” 

 

Члан 9. 

У члану 44. став 2. речи: „споразумно прописују министар надлежан за послове 

запошљавања и” замењују се речју: „прописује”. 

 

Члан 10. 

У члану 47. речи: „и наплату пенала” бришу се. 

 

Члан 11. 

Општи акт о начину праћења извршења обавезе запошљавања особа са 

инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе ускладиће се са овим 

законом у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу. 

 

Члан 12. 

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

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ АКТА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

Члан 26. 

 Послодавац који учествује у финансирању зарада особа са инвалидитетом у 

предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 

или социјалном предузећу и организацији ослобађа се обавезе запошљавања оног броја 

особа са инвалидитетом чије зараде финансира.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Учешће у финансирању зараде особе са инвалидитетом из става 1. овог члана не 

може бити мање од 50% просечне зараде у привреди Републике Србије према 

последњем објављеном податку републичког  органа надлежног за послове статистике. 

 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО МЕРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА, ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИЛИ ДРУГИХ 

НАМЕНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ОСЛОБАЂА СЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРАЗМЕРНО СВОМ УЧЕШЋУ У 

ФИНАНСИРАЊУ. 

УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ БИТИ 

МАЊЕ ОД 50% ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ ПО ОСОБИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА 

КОЈУ СЕ ПОСЛОДАВАЦ ОСЛОБАЂА ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА. 

 

Члан 27. 

Послодавац који, у поступку јавне или друге набавке, изврши финансијске 

обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и из уговора о куповини 

производа или вршењу услуга тог предузећа, изузев обавеза насталих у реализацији 

уговора из области трговине на велико – у вредности од 20 просечних зарада у 

привреди Републике Србије ПО ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике 

у моменту закључења уговора, ослобађа се обавезе запошљавања једне особе са 

инвалидитетом из члана 24. овог закона, за наредних 12 месеци од дана извршења 

обавезе.  

 

Члан 28. 

Оснива се буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање 

запошљавања особа са инвалидитетом (у даљем тексту: Буџетски фонд). 

Буџетски фонд из става 1. овог члана оснива се на неодређено време и њиме 

управља министарство надлежно за послове запошљавања. 

ПРИХОД БУЏЕТСКОГ ФОНДА ПРЕДСТАВЉАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СРЕДСТВА ИЗ ЧЛАНА 26. ОВОГ ЗАКОНА И КОРИСТЕ СЕ 

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. 

 

 

 

 



Члан 29. 

Послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са  чланом 24. 

овог закона плаћа пенале у висини троструког износа минималне зараде утврђене у 

складу са прописима о раду, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. 

Пенале из става 1. овог члана послодавац је дужан да уплати на рачун прописан 

за уплату јавних прихода буџета Републике Србије приликом исплате зарада и накнада 

зараде, а најкасније до 30. у месецу за претходни месец. 

Обавеза уплате пенала престаје са месецом у коме је послодавац запослио 

прописан број особа са инвалидитетом. 

Средства из става 2. овог члана представљају приход Буџетског фонда и користе 

се за подстицање запошљавања, професионалну рехабилитацију и посебне облике 

запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом. 

 

Члан 31.  

Послодавац који запосли особе са инвалидитетом које се запошљавају под 

посебним условима може да оствари право на рефундацију примерених трошкова 

прилагођавања радног места за запошљавање тих лица, ПРЕМА ПРОПИСИМА О 

ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ 

ПОМОЋИ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

ЗА НАКНАДУ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ. 

 

Члан 32.  

Послодавац који запосли на неодређено време особу са инвалидитетом без 

радног искуства има право на субвенцију зараде за ту особу у трајању од 12 месеци. 

  Субвенција зараде из става 1. овог члана остварује се у висини минималне 

зараде утврђене у складу са прописима о раду.   

 

СУБВЕНЦИЈА ЗАРАДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗНОСИ ДО 75% 

УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАРАДЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ДОПРИНОСИМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, АЛИ НЕ ВИШЕ ОД ИЗНОСА МИНИМАЛНЕ 

ЗАРАДЕ УТВРЂЕНЕ У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА О РАДУ, А ОСТВАРУЈЕ СЕ 

ПРЕМА ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ КОЈИ СУ 

ПОТРЕБНИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ. 

 

Члан 40. 

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом се из буџета Републике Србије, односно из Буџетског фонда, месечно 

рефундирају средства на име учешћа у зарадама у висини од 50% просечне зараде у 

привреди Републике Србије према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике – по запосленој особи са инвалидитетом. 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИМА ПРАВО НА МЕСЕЧНУ 

СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА СВАКУ ЗАПОСЛЕНУ ОСОБУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 

ВИСИНИ ДО 75% УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАРАДЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ 

ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, АЛИ НЕ ВИШЕ ОД 

50% ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕМА 

ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ 

ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ 



ПОМОЋИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГИМ 

ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ПРИМЕНУ 

ПРОПИСА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ. 

 

Члан 41. 

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом могу се обезбедити и средства за побољшање услова рада, унапређење 

производних програма, увођење стандарда, побољшање квалитета производа и 

пружених услуга, прилагођавање радних места или у друге сврхе. 

ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ МОГУ СЕ ОБЕЗБЕДИТИ И 

СРЕДСТВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О 

ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ 

ПОМОЋИ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

ЗА НАКНАДУ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ. 

Средства из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета Републике Србије, 

односно из Буџетског фонда. 

 

Члан 44. 

Радни центар могу да оснују Република Србија, аутономна покрајина и јединица 

локалне самоуправе, као и организације особа са инвалидитетом или организације 

њихових законских заступника. 

Просторно техничке услове, стручну оспособљеност запослених и друге услове 

за рад радног центра споразумно прописују министар надлежан за послове 

запошљавања и ПРОПИСУЈЕ министар надлежан за послове социјалне политике. 

 

Члан 47.                                                                           

  Изузетно од члана 46. овог закона, инспекцијски надзор над спровођењем овог 

закона у погледу остваривања права, положаја и заштите особа са инвалидитетом које 

су у радном односу врши Инспекторат за рад, у складу са прописима из области рада и 

безбедности и здравља на раду, а контролу испуњавања обавезе запошљавања и 

наплату пенала врши Пореска управа, у складу са прописима о пореском поступку и 

пореској администрацији. 

 


