
З А К О Н 
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: 

„Члан 26. 

Послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са чланом 
24. овог закона дужан је да уплати износ од 50% просечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са 
инвалидитетом коју није запослио. 

Уплатом средстава из става 1. овог члана, послодавац испуњава 
обавезу запошљавања.” 

Члан 2. 
У члану 27. речи: „у привреди Републике Србије” замењују се речима: 

„по запосленом у Републици Србији”.  

Члан 3. 
У члану 28. додаје се 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”, додају 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 
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који су потребни за примену прописа о државној помоћи за запошљавање 
особа са инвалидитетом.” 

Члан 7. 
Члан 40. мења се и гласи: 

„Члан 40. 

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, 
унапређење производних програма, увођење стандарда, побољшање 
квалитета производа и пружених услуга, прилагођавање радних места или у 
друге сврхе, 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. реч: „пенала” замењује се речима: „износа од 50% просечне 

зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике”. 

Члан 11. 
Пропис 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. 
Поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончаће се у 

складу са прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог 
закона. 

Члан 13. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


