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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОЈ 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ, ОСПО СО БЉА ВА ЊУ И 

ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ИН ВА ЛИ ДА

Про гла ша вам За ко н о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји,
оспо со бља ва њу и за по шља ва њу ин ва ли да, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Се дам на е стој
сјед ни ци, одр жа ној 4. апри ла 2012. го ди не, а Ви је ће на ро -
да 17. апри ла 2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За -
ко ном о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу
и за по шља ва њу ин ва ли да ни је угро жен ви тал ни на ци о нал -
ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-1171/12 Пред сјед ник
19. апри ла 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОЈ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ, 
ОСПО СО БЉА ВА ЊУ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ИН ВА ЛИ ДА

I - ОСНОВ НА ОД РЕД БА

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пра ва, усло ви и по сту пак про -
фе си о нал не ре ха би ли та ци је, оспо со бља ва ња и за по шља ва -
ња ли ца са ин ва ли ди те том и сма ње ном рад ном спо соб но -
шћу (у да љем тек сту: ин ва ли ди), осни ва ње ор га ни за ци ја и
дје лат ност уста но ва, при вред них дру шта ва и дру гих ор га ни -
за ци ја ко је се ба ве про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и за -
по шља ва њем ин ва ли да, под оп штим и по себ ним усло ви ма.

II - ИН ВА ЛИ ДИ ТЕТ И СМА ЊЕ НА РАД НА 
СПО СОБ НОСТ

Члан 2.

(1) Ин ва лид, у скла ду са овим за ко ном, је сте сва ко ли -
це код ко јег по сто ји тје ле сно, чул но или мен тал но оште ће -
ње и мен тал на ре тар да ци ја, ко ја за по сље ди цу има трај ну
или при вре ме но, на нај ма ње 12 мје се ци, сма ње ну мо гућ -
ност ра да и за до во ља ва ња лич них по тре ба у сва ко днев ном
жи во ту.

(2) Ин ва лид сма ње них рад них спо соб но сти је ли це чи -
ји ин ва ли ди тет, у од но су на спо соб но сти ли ца без ин ва ли -
ди те та јед на ке или слич не жи вот не до би, јед на ког или
слич ног обра зо ва ња, у јед на ким или слич ним усло ви ма ра -
да, на јед на ким или слич ним по сло ви ма, има за по сље ди -
цу трај ну или при вре ме но, на нај ма ње 12 мје се ци, сма ње -
ну мо гућ ност рад ног оспо со бља ва ња и за по сле ња на тр -
жи шту ра да, под оп штим усло ви ма.

(3) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ин ва ли дом се мо же
сма тра ти и ли це са ин ва ли ди те том чи ји је рад ни учи нак у
гра ни ца ма оче ки ва ног, ако се на осно ву сма ње них ствар -
них и про ци је ње них оп штих спо соб но сти та квог ли ца
оције ни да је то у ин те ре су очу ва ња ње го вих тје ле сних,
чул них и мен тал них спо соб но сти.

Члан 3.

У скла ду са од ред ба ма чла на 2. овог за ко на, ин ва лид
сма ње них рад них спо соб но сти је ли це:

а) ко је је оства ри ло пра во на до да так за по моћ и ње гу
дру гог ли ца у скла ду са про пи си ма о со ци јал ној за шти ти,

б) са сма ње ном рад ном спо соб но шћу, у скла ду са про -
пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу,

в) са ин ва ли ди те том у скла ду са про пи си ма о за шти ти
вој них и ци вил них ин ва ли да ра та и

г) са ин ва ли ди те том ста ри је од 21 го ди ну, ко је пра во на
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју или рад не мо же оства ри -
ти пре ма про пи си ма из т. а) до в) овог чла на.

Члан 4.

У при мје ни овог за ко на ни јед но ли це не мо же би ти
дис кри ми ни са но због: ра се, бо је ко же, по ла, је зи ка, ре ли -
ги је, по ли тич ког или дру гог ми шље ња и опре дје ље ња, ет -
нич ке или со ци јал не при пад но сти или по ри је кла, имов ног
ста ња, члан ства или неч лан ства у син ди ка ту, по ли тич кој
ор га ни за ци ји или удру же њу, као и ста ња фи зич ког или
мен тал ног здра вља, ако усло ви по сла то до зво ља ва ју, или
би ло ко је дру ге окол но сти ко ја ни је у скла ду са прин ци пом
рав но прав но сти гра ђа на пред за ко ном.

Члан 5.

(1) Дис кри ми на ци ја ли ца из чла на 4. овог за ко на мо же
би ти не по сред на и по сред на.

(2) Не по сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу овог за ко на,
је сте сва ко по сту па ње узро ко ва но не ким од осно ва из чла -
на 4. овог за ко на ко јим се ли це ко је тра жи за по сле ње, као
и рад ник ста вља у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на дру га
ли ца у ис тој или слич ној си ту а ци ји.

(3) По сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу овог за ко на,
по сто ји ка да од ре ђе на, на из глед не у трал на од ред ба, пра ви -
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ло или прак са ста вља или би ста ви ла у не по вољ ни ји по ло -
жај у од но су на дру га ли ца ли це ко је тра жи за по сле ње, као
и рад ни ка, због од ре ђе не осо би не, ста ту са, опре дје ље ња
или убје ђе ња из чла на 4. овог за ко на.

III - ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА И 
ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ

Члан 6.

(1) Под про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и оспо со -
бља ва њем под ра зу ми је ва ју се по ступ ци и рад ње по треб не
за оспо со бља ва ње ин ва ли да за при ја шњи или од го ва ра ју ћи
но ви по сао, са ци љем да се очу ва ње го ва рад на и оп шта
спо соб ност.

(2) Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја и оспо со бља ва ње
об у хва та сље де ће мје ре и ак тив но сти:

а) утвр ђи ва ње пре о ста лих рад них и оп штих спо соб но -
сти,

б) про фе си о нал но ин фор ми са ње, са вје то ва ње и про цје -
ну про фе си о нал них мо гућ но сти,

в) ана ли зу тр жи шта ра да, мо гућ ност за по шља ва ња и
укљу чи ва ња у рад,

г) про цје ну мо гућ но сти из во ђе ња, раз во ја и уса вр ша ва -
ња про гра ма про фе си о нал ног оспо со бља ва ња,

д) рад но оспо со бља ва ње, до ква ли фи ка ци ју, пре ква ли -
фи ка ци ју и про гра ме за одр жа ва ње и уса вр ша ва ње рад них
и рад но-со ци јал них вје шти на и спо соб но сти у пе ри о ду до
за по шља ва ња,

ђ) ин фор ми са ње и са вје то ва ње о по моћ ној тех но ло ги ји
у уче њу и ра ду,

е) по је ди нач не и за јед нич ке про гра ме за уна пре ђи ва ње
рад но-со ци јал не укљу че но сти у за јед ни цу,

ж) са вје то дав не при је дло ге о при мје ни раз ли чи тих тех -
но ло ги ја и тех ни ка у уче њу и ра ду, уз про цје ну мо гућ но сти
при мје не,

з) прет про фе си о нал но уче ње, пла ни ра ње и при мје ну
ода бра не тех но ло ги је,

и) раз вој мо ти ва ци је и оспо со бља ва ње ли ца са ин ва ли -
ди те том у ко ри шће њу ода бра не тех но ло ги је,

ј) тех нич ку по моћ, по др шку, пра ће ње и про цје ну ре зул -
та та и

к) ин фор ми са ње и по др шку у из во ри ма фи нан си ра ња.

Члан 7.

(1) Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја и оспо со бља ва ње
спро во ди се под оп штим и по себ ним усло ви ма.

(2) Про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и оспо со бља ва -
њем под оп штим усло ви ма сма тра се ре ха би ли та ци ја и
оспо со бља ва ње ко ја се ор га ни зу је и из во ди у си сте му
обра зо ва ња.

(3) Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја и оспо со бља ва ње
под по себ ним усло ви ма из во ди се у уста но ва ма за про фе -
си о нал ну ре ха би ли та ци ју (у да љем тек сту: Уста но ва), по
при ла го ђе ним или по себ ним про гра ми ма ако је то по треб -
но због вр сте и те жи не ин ва ли ди те та или успје шно сти ре -
ха би ли та ци о ног про це са.

Члан 8.

(1) Тра ја ње про фе си о нал не ре ха би ли та ци је и оспо со -
бља ва ња за ви си од рад не спо соб но сти и сло же но сти ње ног
ор га ни зо ва ња и из во ђе ња.

(2) Прак тич ни дио оспо со бља ва ња за рад у то ку про фе -
си о нал не ре ха би ли та ци је из во ди се у ор га ни за ци ји Уста -
но ве.

Члан 9.

(1) Про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо со бља ва ње
из чла на 6. став 1. овог за ко на за по сле ном ин ва ли ду
обезбје ђу је по сло да вац, а не за по сле ном За вод за за по шља -
ва ње Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За вод).

(2) Су бјек ти из ста ва 1. овог чла на за кљу чу ју уго вор о
про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и оспо со бља ва њу са
Уста но вом.

(3) Уго вор из ста ва 2. овог чла на оба ве зно са др жи:

а) опис мје ра и ак тив но сти, од но сно опис по сла и по је -
ди них опе ра ци ја,

б) на чин прак тич ног и те о риј ског из во ђе ња мје ра и ак -
тив но сти,

в) тра ја ње уго во ра,

г) по треб на сред ства и

д) дру ге усло ве за спро во ђе ње по је ди них мје ра и ак тив -
но сти.

Члан 10.

Ин ва лид до при но си сво јој про фе си о нал ној ре ха би ли -
та ци ји и за по шља ва њу:

а) бри гом о свом шко ло ва њу и струч ном оспо со бља ва -
њу, за ви сно од сво јих мо гућ но сти, скло но сти и спо соб но -
сти,

б) при ја вом на оглас о за по шља ва њу за по сло ве за ко је
ис пу ња ва пред ви ђе не усло ве и ко је је у ста њу да оба вља,
те при хва та њем по ну ђе ног за по сле ња на та квим по сло ви -
ма,

в) по што ва њем рад не и тех но ло шке ди сци пли не то ком
струч ног оспо со бља ва ња и ра да,

г) са рад њом о пи та њи ма струч ног оспо со бља ва ња и
ра да са ље ка ром, де фек то ло гом, пси хо ло гом, со ци јал ним
рад ни ком, прав ни ком, тех но ло гом и не по сред но над ре ђе -
ним рад ни ком,

д) при хва та њем оправ да не по ну де про мје не по сла, од -
но сно рас по ре да на дру ге од го ва ра ју ће по сло ве због пре -
стан ка по тре бе или не мо гућ но сти оба вља ња до та да шњих
по сло ва и

ђ) струч ним оспо со бља ва њем то ком ра да, по по тре би и
до ква ли фи ка ци јом и пре ква ли фи ка ци јом, ра ди за др жа ва -
ња за по сле ња.

IV - УСТА НО ВА ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ

Члан 11.

(1) Уста но ва за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју је јав на
уста но ва осно ва на у свр ху про цје не про фе си о нал них мо -
гућ но сти ин ва ли да, ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња про фе си -
о нал не ре ха би ли та ци је и оспо со бља ва ња.

(2) Уста но ву мо гу осно ва ти Ре пу бли ка Срп ска (у да -
љем тек сту: Ре пу бли ка) и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

(3) Уста но ва мо ра ис пу ња ва ти усло ве за рад ко ји се од -
но се на про стор, опре му и струч ност рад ни ка.

(4) Ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те (у
да љем тек сту: ми ни стар), уз при ба вље но ми шље ње ми ни -
стра про свје те и кул ту ре, пра вил ни ком про пи су је усло ве
из ста ва 3. овог чла на.

(5) Ко ми си ја ко ју име ну је ми ни стар утвр ђу је ис пу ње -
ност усло ва из ста ва 3. овог чла на и пред ла же до но ше ње
рје ше ња о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва.

(6) На до но ше ње про гра ма обра зо ва ња и оспо со бља ва -
ња ин ва ли да, одо бре ња за из во ђе ње про гра ма, на став ни ке
и јав не ис пра ве ко је се из да ју на кон за вр шет ка обра зо ва ња
при мје њу ју се про пи си ко ји уре ђу ју област обра зо ва ња од -
ра слих.

Члан 12.

(1) Дје лат но сти Уста но ве су да:

а) вр ши про цје ну про фе си о нал них мо гућ но сти ин ва ли -
да,

б) пред ла же мје ре и ак тив но сти ко је ће се спро во ди ти
као дио про фе си о нал не ре ха би ли та ци је,

в) ор га ни зу је про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо -
со бља ва ње ин ва ли да,

г) спро во ди про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо со -
бља ва ње под по себ ним усло ви ма и

д) оба вља и дру ге по сло ве у ве зи са про це сом про фе -
си о нал не ре ха би ли та ци је и оспо со бља ва ња.
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(2) О спро ве де ној про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји
Уста но ва из да је јав ну ис пра ву.

Члан 13.

(1) Сред ства за рад Уста но ве обез бје ђу ју осни вач и
Фонд за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
ин ва ли да (у да љем тек сту: Фонд).

(2) Уста но ва мо же оства ри ти при хо де и пру жа њем уго -
во ре них услу га ко ри сни ци ма, про да јом про из во да на ста -
лих у то ку про фе си о нал не ре ха би ли та ци је и од по кло на и
ле га та.

Члан 14.

Ор га ни Уста но ве су:

а) управ ни од бор,

б) ди рек тор и

в) струч ни од бор.

Члан 15.

(1) Управ ни од бор Уста но ве је ор ган упра вља ња.

(2) Број и са став чла но ва управ ног од бо ра Уста но ве
утвр ђу је се ак том о осни ва њу или ста ту том.

(3) Пред сјед ни ка и чла но ве управ ног од бо ра Уста но ве
име ну је осни вач.

(4) Ман дат чла но ва управ ног од бо ра Уста но ве тра је че -
ти ри го ди не.

(5) Усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва ли це ко је се име ну је
у управ ни од бор про пи су ју се ста ту том Уста но ве.

Члан 16.

(1) Управ ни од бор Уста но ве оба вља сље де ће по сло ве:

а) до но си ста тут Уста но ве уз са гла сност осни ва ча,

б) усва ја дру га оп шта ак та,

в) раз ма тра и усва ја из вје штај о по сло ва њу, по лу го ди -
шњи и го ди шњи об ра чун Уста но ве, уз са гла сност над ле -
жног ми ни стар ства, ако је осни вач Ре пу бли ка,

г) до но си го ди шњи план и про грам ра да Уста но ве, уз
са гла сност осни ва ча,

д) до но си фи нан сиј ски план Уста но ве, уз са гла сност
осни ва ча,

ђ) од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва у скла ду са за ко ном
и ста ту том Уста но ве и

е) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том
Уста но ве.

(2) На чин ра да, као и дру га пи та ња ко ја се од но се на
рад управ ног од бо ра, уре ђу ју се ста ту том Уста но ве.

Члан 17.

(1) Ди рек тор Уста но ве је ор ган ру ко во ђе ња.

(2) Ди рек то ра Уста но ве име ну је осни вач, на кон спро ве -
де ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

(3) Усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва ли це ко је се име ну је
за ди рек то ра про пи су ју се ста ту том Уста но ве.

(4) Ди рек тор Уста но ве име ну је се на пе ри од од че ти ри
го ди не, с тим да мо же би ти раз ри је шен и при је ис те ка вре -
ме на на ко је је име но ван.

Члан 18.

Ди рек тор Уста но ве оба вља сље де ће по сло ве:

а) пред ста вља и за сту па Уста но ве и од го во ран је за за -
ко ни тост ра да Уста но ве,

б) ор га ни зу је рад и по сло ва ње Уста но ве,

в) ру ко во ди ра дом струч не слу жбе Уста но ве,

г) из вр ша ва од лу ке управ ног од бо ра,

д) до но си акт о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста, уз са гла сност над ле жног ми ни стар -
ства, ако је осни вач Ре пу бли ка, и

ђ) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том
Уста но ве.

Члан 19.

(1) Струч ни од бор оба ве зно се осни ва у Уста но ви ако је
број ин ва ли да ко ји се оспо со бља ва ју или ра де ве ћи од 15.

(2) Дје ло круг, име но ва ње и са став струч ног од бо ра
одре ђу је се ак том о осни ва њу или ста ту том.

(3) Рад струч ног од бо ра је за тво рен за јав ност ка да се
рас пра вља о лич ним ства ри ма ин ва ли да, као и у слу ча је ви -
ма утвр ђе ним ста ту том.

Члан 20.

Про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо со бља ва ње ин -
ва ли да, осим Уста но ве, мо же да ор га ни зу је и из во ди сред -
ња шко ла или дру го прав но ли це ко је ис пу ња ва усло ве
про пи са не чла ном 11. став 3. овог за ко на.

V - ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ И РАД ИН ВА ЛИ ДА

Члан 21.

(1) Ин ва лид има пра во на за по шља ва ње на тр жи шту
ра да под оп штим или по себ ним усло ви ма.

(2) Пра во на за по шља ва ње на тр жи шту ра да под оп -
штим усло ви ма ин ва лид оства ру је по сред ством За во да,
аген ци ја и са мо стал но, под усло ви ма утвр ђе ним про пи си -
ма ко ји ма је уре ђе но по сре до ва ње при за по шља ва њу без
при ла го ђа ва ња по сло ва, рад ног мје ста или по сло ва и рад -
ног мје ста.

(3) Пра во на за по шља ва ње под по себ ним усло ви ма
има ју ин ва ли ди из чла на 2. овог за ко на са нај ма ње 40% ин -
ва лид но сти, ли ца са нај ма ње 70% тје ле сног оште ће ња и
ли ца са ла ком и умје ре ном мен тал ном ре тар да ци јом.

(4) Ин ва лид ност и тје ле сно оште ће ње из ста ва 3. овог
чла на утвр ђу је се у скла ду са про пи си ма о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу, про пи си ма о со ци јал ној за шти ти,
про пи си ма о вој ним и ци вил ним ин ва ли ди ма ра та.

Члан 22.

Пра во на за по шља ва ње, у сми слу овог за ко на, има ин -
ва лид код ко га је утвр ђе на сма ње на рад на спо соб ност, а ко -
ји је у по ступ ку про фе си о нал не ре ха би ли та ци је рад но
оспо со бљен.

Члан 23.

(1) Сред ства за за по шља ва ње ин ва ли да обез бје ђу ју:

а) за ин ва ли де у рад ном од но су - при вред но дру штво,
од но сно ор ган или ор га ни за ци ја и дру го фи зич ко и прав но
ли це, код ко јег је ин ва лид био у рад ном од но су на дан
утвр ђи ва ња сма ње не рад не спо соб но сти и

б) за ин ва ли де ко ји се на дан утвр ђи ва ња сма ње не рад -
не спо соб но сти ни су на ла зи ли у рад ном од но су - Ре пу бли -
ка, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на чи јем се под руч ју на -
ла зи пре би ва ли ште ин ва ли да, Фонд, За вод и Фонд за пен -
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

(2) Ви си ну и на чин обез бје ђе ња сред ста ва и дру ге ме -
ђу соб не од но се ови су бјек ти уре ђу ју уго во ром са су бјек ти -
ма ко ји за по шља ва ју ин ва ли де.

Члан 24.

У фи нан си ра њу за по шља ва ња ин ва ли да мо гу уче ство -
ва ти и дру ги прав ни су бјек ти, као и гра ђа ни.

Члан 25.

(1) За по шља ва њем ин ва ли да под по себ ним усло ви ма
сма тра се оба ве зно за по шља ва ње ин ва ли да у ре пу блич ким
ор га ни ма упра ве, ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, ор га ни ма
пра во су ђа, јав ним уста но ва ма и фон до ви ма, те јав ним
пред у зе ћи ма ко ја ни су осно ва на за за по шља ва ње ин ва ли да
у скла ду са овим за ко ном.

(2) За по шља ва ње под по себ ним усло ви ма је и за по -
шља ва ње у при вред ном дру штву или за штит ној ра ди о ни -
ци, осно ва ним ра ди за по шља ва ња ин ва ли да ко ји се на
осно ву рад них и оп штих спо соб но сти не мо гу за по сли ти
на отво ре ном тр жи шту ра да или одр жа ти сво је за по сле ње
уз при мје ну олак ши ца из чла на 46. овог за ко на.

(3) За по шља ва њем под по себ ним усло ви ма сма тра се и
са мо за по шља ва ње, од но сно осни ва ње при вред ног дру -
штва и оба вља ње са мо стал не дје лат но сти.
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Члан 26.

(1) Ор га ни и дру га ли ца из чла на 25. став 1. овог за ко -
на ду жни су да на од го ва ра ју ћем рад ном мје сту, пре ма вла -
сти том из бо ру, у од го ва ра ју ћим рад ним усло ви ма има ју на
сва ких 16 за по сле них нај ма ње јед ног за по сле ног ин ва ли да.

(2) По сло да вац ко ји под ли је же оба ве зи из ста ва 1. ово -
га чла на, а ни је ис пу нио ту оба ве зу, ду жан је да сва ког мје -
се ца при ли ком ис пла те пла та упла ћу је на ра чун јав них
при хо да Ре пу бли ке по се бан до при нос у ви си ни 0,2% од
испла ће не мје сеч не бру то пла те свих за по сле них.

Члан 27.

(1) По сло дав ци ко ји не под ли је жу оба ве зи за по шља ва -
ња ин ва ли да мо гу за по шља ва ти та ли ца на од го ва ра ју ће
по сло ве у скла ду са овим за ко ном и по том осно ву оства -
ри ти од ре ђе не сти му лан се и олак ши це.

(2) По сло да вац из ста ва 1. овог чла на ду жан је, осим
ако има за по слен број ин ва ли да из чла на 26. ста ва 1. овог
за ко на, сва ког мје се ца при ли ком ис пла те пла та упла ћи ва ти
на ра чун јав них при хо да Ре пу бли ке по се бан до при нос у
ви си ни 0,1% од из но са ис пла ће не мје сеч не бру то пла те
свих за по сле них.

(3) Кон тро лу упла те до при но са из чла на 26. став 2.
овог за ко на и ста ва 2. овог чла на вр ши По ре ска упра ва Ре -
пу бли ке Срп ске.

(4) Уко ли ко по сло дав ци из ста ва 1. овог чла на за по сле
ин ва ли де, ду жни су да обез би је де усло ве за њи хов рад у
скла ду са за ко ном.

(5) Ми ни стар, уз ми шље ње ми ни стра здра вља и со ци -
јал не за шти те, пра вил ни ком уре ђу је рад на мје ста и по сло -
ве на ко ји ма, при за по шља ва њу ли ца са ин ва ли ди те том,
пред ност има ју ли ца са ве ћим про цен том ин ва лид но сти,
од но сно тје ле сног оште ће ња.

Члан 28.

(1) За по шља ва њем ин ва ли да под по себ ним усло ви ма
под ра зу ми је ва се за по шља ва ње у уста но ва ма и при вред -
ним дру штви ма ко ја су за те свр хе осно ва на у скла ду са
овим за ко ном.

(2) При вред ним дру штвом за за по шља ва ње ин ва ли да, у
сми слу овог за ко на, сма тра се при вред но дру штво у ко ме је
за по сле но нај ма ње 51% ин ва ли да из чл. 21. и 22. овог за ко -
на.

(3) При вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да у
свом са ста ву мо гу има ти ка па ци те те за смје штај за по сле -
них ин ва ли да.

(4) При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да мо -
же осно ва ти: Ре пу бли ка, од но сно је ди ни це ло кал не са мо -
упра ве, при вред но дру штво, уста но ва, као и дру го прав но
и фи зич ко ли це.

(5) Стра на прав на и фи зич ка ли ца мо гу осни ва ти при -
вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да у скла ду са овим
за ко ном и про пи си ма ко ји ма су уре ђе на стра на ула га ња.

Члан 29.

(1) При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да ду -
жно је да пра вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста обез би је ди за сту пље ност ин -
ва ли да у укуп ном бро ју рад ни ка у сра змје ри из чла на 28.
став 2. овог за ко на.

(2) На рад на мје ста од ре ђе на за ин ва ли де, у сми слу ста -
ва 1. овог чла на, при ма ју се ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из
чл. 21. и 22. овог за ко на, као и ин ва ли ди ко ји су упу ће ни на
за по сле ње на кон про фе си о нал не ре ха би ли та ци је.

Члан 30.

(1) При вред но дру штво из чла на 28. овог за ко на гу би
сти му лан се и олак ши це ако у то ку ра да не одр жа ва од нос за -
по сле них утвр ђен од ред бом чла на 28. став 2. овог за ко на.

(2) Фонд утвр ђу је чи ње ни це из ста ва 1. овог чла на, о
че му оба вје шта ва при вред но дру штво.

Члан 31.

(1) При вред но дру штво за по шља ва ин ва ли де без јав ног
огла ша ва ња по тре бе за рад ни ци ма.

(2) Уко ли ко за од ре ђе но рад но мје сто има ви ше ин ва ли -
да ко ји ис пу ња ва ју усло ве рад ног мје ста од бро ја из вр ши ла -
ца ко ји се при ма ју, пред ност утвр ђу је ор ган ко ји је упу тио
ин ва ли де, од но сно За вод, за ин ва ли де ко ји су не за по сле ни.

Члан 32.

(1) Ин ва ли ду ко ме је, с об зи ром на вр сту и сте пен ин -
ва лид но сти, бит но оте жан до ла зак на по сао у при вред но
дру штво, мо же се обез би је ди ти да по сао оба вља код ку ће,
ако су обез би је ђе ни усло ви за та кав рад.

(2) Оп штим ак том при вред ног дру штва бли же се утвр -
ђу ју усло ви за рад, у скла ду са ста вом 1. овог чла на.

Члан 33.

(1) Осим усло ва из чла на 28. став 2. овог за ко на, при -
вред но дру штво мо ра има ти од го ва ра ју ће про сто ри је,
опре му и од го ва ра ју ће ква ли фи ко ва не рад ни ке.

(2) Ми ни стар, уз при ба вље но ми шље ње ми ни стра про -
свје те и кул ту ре, пра вил ни ком уре ђу је усло ве из ста ва 1.
овог чла на.

(3) Рје ше ње о ис пу ња ва њу усло ва из ста ва 1. овог чла -
на до но си ди рек тор Фон да, на осно ву за хтје ва при вред ног
дру штва.

(4) На рје ше ње из ста ва 3. овог чла на мо же се из ја ви ти
жал ба ми ни стру у ро ку од 15 да на од при је ма рје ше ња.

Члан 34.

(1) Ра ди обез бје ђе ња дру штве ног ути ца ја на дје лат ност
при вред ног дру штва у из вр ша ва њу оба ве за пре ма ин ва ли -
ди ма и ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ко је упу ћу ју ин ва ли де
на рад но оспо со бља ва ње и њи хо во за по шља ва ње, при -
вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да ду жно је да ста -
ту том пред ви ди уче шће ор га на и ор га ни за ци ја из чла на 23.
став 1. т. а) и б) овог за ко на у ра ду управ ног од бо ра, од но -
сно дру гог од го ва ра ју ћег ор га на тог при вред ног дру штва.

(2) Ра ди ве ће за шти те ин ва ли да ко ји су за по сле ни, при -
вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да ду жно је да ста -
ту том пред ви ди уче шће нај ма ње јед ног пред став ни ка ор га -
ни за ци ја ин ва ли да ор га ни зо ва них на ни воу Ре пу бли ке у
ра ду управ ног од бо ра, од но сно дру гог од го ва ра ју ћег ор га -
на тог при вред ног дру штва.

Члан 35.

(1) За штит на ра ди о ни ца осни ва се у свр ху за по шља ва -
ња и ра да ин ва ли да, као при вред но дру штво или Уста но ва.

(2) Ако се за штит на ра ди о ни ца осни ва као Уста но ва, на
ор га ни за ци ју и рад за штит не ра ди о ни це при мје њу је се за -
кон ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 36.

(1) За штит ну ра ди о ни цу мо гу по је ди нач но или за јед -
нич ки осно ва ти: је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, при вред но
дру штво, ор га ни за ци ја ин ва ли да, удру же ње по сло да ва ца,
син ди кат, ху ма ни тар на ор га ни за ци ја, вјер ска за јед ни ца
или дру го фи зич ко и прав но ли це.

(2) Ако су за штит ну ра ди о ни цу осно ва ла два или ви ше
осни ва ча, њи хо ва ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уре ђу ју се ак -
том о осни ва њу или уго во ром.

Члан 37.

(1) У при вред ном дру штву и уста но ви мо же се осно ва -
ти по себ на ор га ни за ци о на је ди ни ца за за по шља ва ње ин ва -
ли да.

(2) Ор га ни за ци о на је ди ни ца за за по шља ва ње ин ва ли да
оства ри ће ста тус за штит не ра ди о ни це ако за по шља ва нај ма -
ње 51% ин ва ли да у од но су на уку пан број рад ни ка у рад ној
је ди ни ци, а нај ма ње пет ли ца са ин ва ли ди те том, те ако је ак -
том по сло дав ца осно ва на као по себ на об ра чун ска је ди ни ца.

(3) У слу ча ју да рад на је ди ни ца оства ри ста тус за штит -
не ра ди о ни це, на њу се при мје њу ју од ред бе овог за ко на ко -
је се од но се на сти му лан се и олак ши це за за по шља ва ње
ин ва ли да.

Члан 38.

(1) Рад ни цен тар је, у скла ду са овим за ко ном, јав на
уста но ва ко ја обез бје ђу је рад ин ва ли ди ма ко ји се не мо гу
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за по сли ти или одр жа ти за по сле ност под оп штим или по -
себ ним усло ви ма или у за штит ним ра ди о ни ца ма.

(2) На ор га ни за ци ју и рад рад ног цен тра при мје њу је се
за кон ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

(3) Ин ва ли дом из ста ва 1. овог чла на сма тра се ли це ко -
је не по сти же рад ни учи нак ве ћи од 50% при мје рен ње го -
вој до би, струч ној спре ми и усло ви ма ра да.

(4) Рад ни цен тар осни ва се и ра ди рад но-те ра пиј ских ак -
тив но сти у окви ру ха би ли та ци је и ре ха би ли та ци је ин ва ли да.

(5) Рад ни цен тар мо ра има ти за по сле но нај ма ње 80%
ин ва ли да у од но су на број ли ца у рад ном од но су.

(6) Рад ни цен тар мо ра за свој рад ис пу ња ва ти усло ве у
по гле ду про сто ра, опре ме и струч них рад ни ка.

(7) Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је усло ве из ста ва
6. овог чла на.

Члан 39.

(1) Рад ни цен тар мо гу осно ва ти Ре пу бли ка и је ди ни ца
ло кал не са мо у пра ве.

(2) Сред ства за рад рад ног цен тра обез бје ђу ју осни вач
и Фонд.

(3) Рад ни цен тар мо же при ма ти по кло не до ма ћих и
стра них фи зич ких и прав них ли ца.

Члан 40.

Упу ћи ва ње ин ва ли да на рад у рад ни цен тар вр ши се на
лич ни за хтјев ин ва ли да, за хтјев за кон ског за ступ ни ка, ста -
ра о ца или дру гог фи зич ког и прав ног ли ца.

Члан 41.

(1) За по шља ва њем под по себ ним усло ви ма ин ва ли да
сма тра се са мо за по шља ва ње, оба вља ње са мо стал не дје лат -
но сти и оба вља ње по љо при вред не дје лат но сти као је ди ног,
глав ног или до пун ског за ни ма ња.

(2) Ин ва лид из ста ва 1. овог чла на и ње гов по сло да вац
оства ру ју пра ва из овог за ко на под усло ви ма из чла на 54.
овог за ко на.

Члан 42.

Ин ва лид за сни ва рад ни од нос за кљу чи ва њем уго во ра о
ра ду или на дру ги на чин утвр ђен по себ ним про пи си ма, чи -
ме сти че сва пра ва и оба ве зе на осно ву рад ног од но са у
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си, дру гим
про пи си ма, ко лек тив ним уго во ром и пра вил ни ком о ра ду.

Члан 43.

(1) Од ред бе За ко на о ра ду ко је се од но се на рад ни ке са
про фе си о нал ном не спо соб но шћу за рад и са не по сред ном
опа сно шћу од на стан ка ин ва лид но сти при мје њу ју се и на
ин ва ли де из чл. 2. и 3. овог за ко на.

(2) От ка зни рок због пре стан ка рад ног од но са, утвр ђен
за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си, ин ва ли ду се до дат -
но уве ћа ва за мје сец да на, осим ако је за от каз од го вор но
то ли це.

(3) Ин ва лид има пра во на пла ће ни го ди шњи од мор за
сва ку ка лен дар ску го ди ну у скла ду са за ко ном ко јим се
уре ђу ју рад ни од но си и ко лек тив ним уго во ри ма.

(4) Ин ва лид мо же ра ди ти но ћу, пре ко вре ме но и у пре -
ра спо ре ђе ном рад ном вре ме ну у скла ду са оцје ном над ле -
жног ор га на ко ји је утвр дио ин ва лид ност и сма ње ну рад ну
спо соб ност.

(5) Но си лац обез бје ђе ња за по шља ва ња из чла на 23.
став 1. овог за ко на или дру го фи зич ко или прав но ли це мо -
же са по сло дав цем уго во ри ти усло ве при ла го ђа ва ња ин ва -
ли да за рад у ве зи са: рад ним мје стом, рад ним вре ме ном,
ду жи ном тра ја ња и на чи ном пра ће ња при ла го ђа ва ња,
струч ним над зо ром, оцје њи ва њем рад них спо соб но сти,
сно ше њем тро шко ва при ла го ђа ва ња и из но сом тих тро -
шко ва, те о дру гим ме ђу соб ним од но си ма.

VI - ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА О ЗА ПО СЛЕ НИМ ИН ВА ЛИ ДИ МА

Члан 44.

(1) О ин ва ли ди ма за по сле ним у скла ду са од ред ба ма
овог за ко на во ди се еви ден ци ја.

(2) Еви ден ци ју во ди Фонд.

(3) Ми ни стар пра вил ни ком уре ђу је са др жај и на чин во -
ђе ња еви ден ци ја.

Члан 45.

(1) По сло да вац је ду жан да Фон ду до ста вља сље де ће
по дат ке о ин ва ли ди ма ко ји су код ње га у рад ном од но су:

а) име, пре зи ме и адре су пре би ва ли шта,

б) дан за сни ва ња рад ног од но са,

в) до каз о ис пу ња ва њу усло ва из чл. 21. и 22. овог за -
ко на и

г) дан пре стан ка рад ног од но са.

(2) Сви ста ти стич ки по да ци, ин фор ма ци је о бро ју ли ца
ко ја оства ру ју пра ва по овом за ко ну, ко ји се при ку пља ју,
еви ден ти ра ју и об ра ђу ју у над ле жном ре пу блич ком ор га ну
и прав ном ли цу мо ра ју би ти при ка за ни по по лу.

(3) Рок до ста вља ња по да та ка из ста ва 1. овог чла на за
но во за по сле ног ин ва ли да је 30 да на од да на по чет ка ра да,
од но сно од да на пре стан ка рад ног од но са.

VII - ОЛАК ШИ ЦЕ И СТИ МУ ЛАН СИ ПРИ 
ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ИН ВА ЛИ ДА

Члан 46.

(1) По сло да вац ко ји за по шља ва ин ва ли да има пра во на
по ре ске олак ши це утвр ђе не по ре ским про пи си ма, пра во на
нов ча ни сти му ланс и на сти му ланс пред ви ђен по себ ним
уго во ром о за по шља ва њу ин ва ли да, скло пље ним са: Фон -
дом, Фон дом за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, над ле -
жном слу жбом со ци јал не за шти те, је ди ни цом ло кал не са -
мо у пра ве или са дру гим по сло дав цем.

(2) Сти му ланс из ста ва 1. овог чла на пред ви ђен по себ -
ним уго во ром по сло да вац ко ри сти за при ла го ђа ва ње рад -
ног мје ста и усло ва ра да, за ку по ви ну ма ши на, опре ме,
ала та или при бо ра по треб ног за за по шља ва ње ин ва ли да.

(3) Пра ва из ста ва 1. овог чла на по сло дав цу при па да ју
без об зи ра на то да ли је ин ва лид био прет ход но при ја вљен
у За во ду, у еви ден ци ји не за по сле них.

Члан 47.

При вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да, Уста -
но ва, за штит на ра ди о ни ца и рад ни цен тар осло ба ђа ју се
пла ћа ња по ре за и ца ри на у скла ду са по ре ским и ца рин -
ским про пи си ма.

Члан 48.

Сред ства оства ре на на осно ву осло ба ђа ња ца ри на и по -
ре за у сми слу чла на 47. овог за ко на при вред но дру штво за
за по шља ва ње ин ва ли да, Уста но ва, за штит на ра ди о ни ца и
рад ни цен тар во де по себ но у књи го вод ству, а та сред ства
се мо гу ко ри сти ти са мо у сље де ће свр хе:

а) за про ши ре ње ка па ци те та, као и за осни ва ње но вих
при вред них дру шта ва за рад но оспо со бља ва ње и за по -
шља ва ње ин ва ли да,

б) отва ра ње но вих рад них мје ста,

в) уво ђе ње но ве тех но ло ги је,

г) по бољ ша ње стан дар да ин ва ли да,

д) на осно ву со ли дар но сти ин ва ли да и

ђ) за рад ор га ни за ци ја ин ва ли да на ни воу Ре пу бли ке и
њи хо ве за јед нич ке ор га ни за ци је.

Члан 49.

При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да, Уста -
но ва, за штит на ра ди о ни ца и рад ни цен тар пла ћа ју ко му -
нал не услу ге, так се и на кна де, те ле фон ске услу ге и тро -
шко ве елек трич не енер ги је под усло ви ма ко ји ва же за до -
ма ћин ства.

Члан 50.

(1) При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да,
Уста но ва, за штит на ра ди о ни ца и рад ни цен тар об ра чу на ва -
ју и пла ћа ју до при но се на пла те за по сле них ин ва ли да и
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оста лих за по сле них рад ни ка у скла ду са про пи си ма ко ји ма
је уре ђе но пла ћа ње до при но са.

(2) Су бјек ти из ста ва 1. овог чла на има ју пра во на по -
врат сред ста ва упла ће них на име до при но са на пла те за по -
сле них ин ва ли да са нај ма ње 40% ин ва лид но сти, ли ца са
нај ма ње 70% тје ле сног оште ће ња и ли ца са ла ком и умје -
ре ном ре тар да ци јом.

Члан 51.

(1) Ор га ни и дру га прав на ли ца из чла на 25. став 1.
овог за ко на ду жни су да 20% сво јих по тре ба за про из во ди -
ма и про из вод ним услу га ма ко је про из во де и пру жа ју при -
вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да за до во ље од
ових при вред них дру шта ва, под усло ви ма ко ји вла да ју на
тр жи шту, а у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је јав не на бав ке.

(2) Обим по сло ва из ста ва 1. овог чла на ре гу ли ше се
уго во ром на по чет ку сва ке ка лен дар ске го ди не.

(3) Над зор над при мје ном ст. 1. и 2. овог чла на вр ши
бу џет ска ин спек ци ја Ми ни стар ства фи нан си ја.

Члан 52.

По сло да вац ко ји за по сли не за по сле ног ин ва ли да пре ма
од ред ба ма овог за ко на, осим по сло дав ца из чла на 25. ста -
ва 1. овог за ко на, има пра во на нов ча ни сти му ланс и вра ћа -
ње до при но са.

Члан 53.

(1) Под нов ча ним сти му лан сом под ра зу ми је ва ју се
сред ства ко ја да је Фонд по сло дав цу за за по шља ва ње ин ва -
ли да.

(2) Нов ча ни сти му ланс из ста ва 1. овог чла на од ре ђу је
се до ви си не го ди шњег до при но са упла ће ног на пла ту за -
по сле ног рад ни ка ко ји ра ди на истим по сло ви ма на ко је се
за по шља ва ин ва лид и одо бра ва се по сло дав цу при ли ком
за по шља ва ња ин ва ли да у скла ду са уго во ром за кљу че ним
из ме ђу по сло дав ца и Фон да.

(3) Нов ча ни сти му ланс ис пла ћу је се у ро ку од 30 да на
од да на под но ше ња за хтје ва, са оба ве зним при ло зи ма.

(4) Фонд је ду жан да у сред стви ма јав ног ин фор ми са -
ња до ступ ним гра ђа ни ма у Ре пу бли ци об ја ви на чин оства -
ри ва ња пра ва на нов ча ни сти му ланс.

Члан 54.

(1) Пра во на по врат до при но са има по сло да вац ко ји је
ис пла тио пла ту ин ва ли ду, об ра чу нао и упла тио до при но се
у скла ду са за ко ном.

(2) За хтјев за по врат до при но са по сло да вац под но си
Фон ду. Уз захтјев оба ве зно при ла же об ра чун до при но са са
по да ци ма о ин ва ли ди ма и о упла ће ним до при но си ма на
пла ту за та ли ца, за тим до каз да су за све рад ни ке упла ће -
ни ти до при но си, при мјер ке об ра чу на пла те ин ва ли да, а уз
за хтјев ко ји се под но си пр ви пут при ла жу се и до ка зи о за -
по шља ва њу и о ин ва ли ди те ту.

(3) По сло да вац мо же за хтјев за по врат до при но са под -
ни је ти по ис те ку мје се ца или тро мје сеч ја.

(4) До при нос се ре фун ди ра у ро ку од 30 да на од да на
под но ше ња за хтје ва.

(5) За хтјев из ста ва 2. овог чла на за прет ход ну го ди ну
мо же се под ни је ти нај ка сни је до кра ја пр вог квар та ла те ку -
ће го ди не.

(6) Мје сеч ни по врат до при но са из ста ва 1. овог чла на
за јед ног за по сле ног ин ва ли да од ре ђу је се нај ви ше у ви си -
ни упла ће них до при но са за дви је про сјеч не пла те у Ре пу -
бли ци из прет ход не го ди не.

(7) Фонд је ду жан да, уко ли ко са зна за не пра вил но сти
у об ра чу ну до при но са и вје ро до стој но сти при ло же них до -
ка за, о то ме оба ви је сти над ле жне ор га не.

Члан 55.

(1) При вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да,
Уста но ва и за штит не ра ди о ни це мо гу при ма ти по мо ћи и
по кло не у нов цу или ма те ри јал ним сред стви ма.

(2) На мје ну по мо ћи, од но сно по кло на од ре ђу је ди рек -
тор.

(3) По моћ и по кло ни у нов цу не сми ју се ко ри сти ти за
ис пла те рад ни ци ма ко је се пре ма про пи си ма о по ре зу сма -
тра ју до хот ком.

(4) По моћ и по кло не у нов цу или дру гим ма те ри јал ним
сред стви ма при вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да,
Уста но ва и за штит не ра ди о ни це во де и ко ри сте као сред -
ства по себ не на мје не.

(5) Сред ства по себ не на мје не во де се на по себ ном ра -
чу ну.

(6) Ко ри сни ци сред ста ва по себ ног ра чу на из ста ва 1.
ово га чла на ду жни су да за сва ку фи нан сиј ску го ди ну до -
не су и Фон ду до ста ве фи нан сиј ски из вје штај о при хо ди ма
и рас хо ди ма сред ста ва по себ не на мје не.

(7) Нов ча на сред ства по себ не на мје не из ста ва 1. овог
чла на ко ја ни су утро ше на за на мје не из ста ва 2. овог чла на
мо ра ју се упла ти ти у Фонд.

Члан 56.

(1) Пра во на по ре ска и ца рин ска осло ба ђа ња и олак ши -
це пред ви ђе не ца рин ским и по ре ским про пи си ма, као и
пра ва и олак ши це пред ви ђе не овим за ко ном и дру гим про -
пи си ма, при па да ју ин ва ли ди ма ко ји оба вља ју са мо стал ну
дје лат ност, у сми слу по ре ских про пи са, те ли ци ма ко ја
оба вља ју по љо при вред ну дје лат ност као је ди но, глав но
или до пун ско за ни ма ње.

(2) Пра ва из ста ва 1. овог чла на при па да ју и ро ди те љу,
брач ном дру гу или дје те ту ко ји са тим ли цем за сну је рад -
ни од нос у свој ству рад ни ка или је ди ног осни ва ча при -
вред ног дру штва или са мо стал не рад ње, те ко ји пре ма том
ли цу ис пу ња ва оба ве зе по сло дав ца из рад ног од но са и у
ве зи са рад ним од но сом.

(3) Пра ва из ста ва 1. овог чла на при па да ју и ро ди те љу,
брач ном дру гу или дје ци ин ва ли да ко ја има ју ви ше од 15
го ди на и ли ци ма мла ђим од 65 го ди на ко ја оба вља ју по љо -
при вред ну дје лат ност као је ди но, глав но или до пун ско за -
ни ма ње и ко ја за ин ва ли да, као чла на до ма ћин ства, пла ћа -
ју оба ве зне до при но се на пла ту.

(4) По твр ду о ис пу ња ва њу усло ва из ст. 2. и 3. овог чла -
на, на за хтјев по сло дав ца и по љо при вред ни ка, из да је ор ган
ло кал не са мо у пра ве.

VI II - ФОНД ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ 

ИН ВА ЛИ ДА

Члан 57.

(1) Фонд је јав на уста но ва ко ја вр ши овла шће ња ко ја се
од но се на спро во ђе ње про фе си о нал не ре ха би ли та ци је,
оспо со бља ва ња и за по шља ва ња ин ва ли да у Ре пу бли ци.

(2) Осни вач Фон да је Републикa.

(3) На ор га ни за ци ју и рад Фон да при мје њу је се за кон
ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 58.

Фонд оба вља по сло ве:

а) спро во ђе ња по ли ти ке раз во ја и уна пре ђи ва ња про -
фе си о нал не ре ха би ли та ци је и за по шља ва ња ин ва ли да,

б) фи нан си ра ња или су фи нан си ра ња су бје ка та из чла на
28. овог за ко на и рад них цен та ра,

в) ис пла те нов ча ног сти му лан са,

г) по вра та сред ста ва упла ће них до при но са,

д) су фи нан си ра ња про гра ма за одр жа ва ње за по сле но -
сти ин ва ли да,

ђ) су фи нан си ра ње про гра ма еко ном ске по др шке ин ва -
ли да,

е) над зо ра оства ри ва ња пра ва на нов ча ни сти му ланс и
ко ри шће ња дру гих сред ста ва Фон да и

ж) дру ге по сло ве пред ви ђе не Од лу ком о осни ва њу
Фон да и Ста ту том Фон да.

Члан 59.

Ста ту том и пра вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји
Фон да бли же се уре ђу ју по сло ви Фон да, ор га ни за ци ја ра -
да и дру га пи та ња од зна ча ја за рад Фон да.
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Члан 60.

Ор га ни Фон да су управ ни од бор и ди рек тор.

Члан 61.

(1) Управ ни од бор Фон да има се дам чла но ва, укљу чу ју -
ћи и пред сјед ни ка, и то та ко што: че ти ри чла на име ну је
осни вач на осно ву по ступ ка јав не кон ку рен ци је на при је -
длог над ле жног ми ни стар ства, по јед ног чла на име ну ју ве -
ћин ски ре пре зен та тив ни син ди кат Ре пу бли ке Срп ске, ве -
ћин ска ре пре зен та тив на ор га ни за ци ја по сло да ва ца Ре пу бли -
ке Срп ске и ве ћин ска ре пре зен та тив на асо ци ја ци ја ин ва лид -
ских ор га ни за ци ја осно ва них на ни воу Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Тра ја ње ман да та и дру га пи та ња у ве зи са ра дом
управ ног од бо ра де таљ ни је се уре ђу ју Ста ту том Фон да.

Члан 62.

Управ ни од бор Фон да:

а) до но си Ста тут Фон да уз са гла сност Вла де Ре пу бли -
ке Срп ске,

б) од лу чу је о по сло ва њу Фон да,

в) раз ма тра и усва ја из вје штај о по сло ва њу и го ди шњи
об ра чун Фон да,

г) до но си про грам ра да и фи нан сиј ски план Фон да,

д) од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва, у скла ду са за ко -
ном и Ста ту том Фон да и

ђ) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не ак том о осни ва њу и
Ста ту том Фон да.

Члан 63.

(1) Ди рек тор ру ко во ди ра дом Фон да, пред ста вља и за -
сту па Фонд и од го во ран је за за ко ни тост ње го вог ра да.

(2) Ди рек то ра Фон да име ну је и ра зр је ша ва осни вач на
ман дат од че ти ри го ди не, уз прет ход но спро ве ден по сту пак
јав не кон ку рен ци је.

(3) Усло ви за име но ва ње ди рек то ра утвр ђу ју се Ста ту -
том Фон да.

Члан 64.

Сред ства за оства ри ва ње пра ва и рад Фон да обез бје ђу -
ју се из:

а) по себ ног до при но са про пи са ног чла ном 26. став 1. и
чла ном 27. став 2. овог за ко на,

б) бу џе та Ре пу бли ке Срп ске,

в) дру гих при хо да оства ре них на осно ву за ко на и дру -
гих про пи са и

г) по кло на и по мо ћи у нов цу до ма ћих и стра них прав -
них и фи зич ких ли ца.

Члан 65.

(1) Над зор над ко ри шће њем сред ста ва Фон да оба вља
управ ни од бор Фон да.

(2) Фонд је овла шћен да по зо ве ко ри сни ка сред ста ва
Фон да да, у ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од три рад на да на
ни ти ду жи од осам рад них да на, от кло ни гре шке у об ра чу ну
нов ча ног сти му лан са, те да уз за хтјев за одо бре ње сред ста ва
Фон да по дру гом осно ву при ло жи по себ не до ка зе.

(3) Ко ри сник сред ста ва Фон да ду жан је да Фон ду на -
док на ди ште ту ако је сред ства Фон да:

а) оства рио на осно ву не и сти ни тих или не тач них по да -
та ка или на дру ги про тив прав ни на чин, од но сно у ве ћем
оби му не го што му при па да ју и

б) ако је сред ства Фон да ко ри стио про тив но на мје ни
ра ди ко је су му одо бре на.

(4) Ко ри сник сред ста ва Фон да ду жан је да Фон ду вра -
ти сред ства сте че на без прав ног осно ва.

IX - НАД ЗОР

Члан 66.

(1) Над зор над за ко ни то шћу ра да и оп штих ака та Фон -
да и уста но ва вр ши Ми ни стар ство ра да и бо рач ко-ин ва -
лид ске за шти те.

(2) Над зор над струч ним ра дом Уста но ве, при вред ног
дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да, рад ног цен тра и за -
штит не ра ди о ни це оба вља ми ни стар ство над ле жно за по -
сло ве со ци јал не за шти те.

(3) Ин спек циј ски над зор над по што ва њем овог за ко на
и про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње у ди је лу ко ји
се ти че за по шља ва ња и рад них од но са ин ва ли да вр ши Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, по сред ством
над ле жних ре пу блич ких ин спек то ра у је ди ни ца ма ло кал не
са мо у пра ве.

(4) Ин спек циј ски над зор над по што ва њем овог за ко на
и про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње у ди је лу ко ји
се ти че за по шља ва ња и рад них од но са ин ва ли да у ре пу -
блич ким ор га ни ма упра ве и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра -
ве вр ши Управ на ин спек ци ја.

(5) У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра из ст. 4. и 5. овог
чла на над ле жни ин спек тор, осим оп штих овла шће ња про -
пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је од го ва ра ју ћа област ин -
спек ци ја, овла шћен је и да пред у зи ма мје ре из про пи са ко -
ји ма се уре ђу је за по шља ва ње и рад ни од но си.

(6) Ми ни стар, уз ми шље ње ми ни стра здра вља и со ци -
јал не за шти те, пра вил ни ком про пи су је са др жај и на чин
спро во ђе ња над зо ра из ст. 1. и 2. овог чла на.

X - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 67.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 15.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај по сло да вац ако:

а) не упла ти по се бан до при нос (члан 26. став 2. и члан
27. став 2),

б) не до ста ви по дат ке о ин ва ли ди ма (члан 44),

в) не раз вр ста по по лу ста ти стич ке по дат ке и ин фор ма -
ци је ко је се при ку пља ју, еви ден ти ра ју и во де (члан 45) и

г) не уго во ри 20% сво јих по тре ба за про из во ди ма и
про из вод ним услу га ма, у скла ду са од ред ба ма чла на 51.
став 1. овог за ко на.

(2) Нов ча ном ка зном од 1.500 КМ до 17.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај по сло да вац ако:

а) сред ства по себ не на мје не ко ри сти не на мјен ски (члан
55. став 3),

б) сред ства по себ не на мје не не во ди на по себ ном ра чу -
ну (члан 55. став 5),

в) не до не се или не до ста ви го ди шњи фи нан сиј ски
извје штај о сред стви ма по себ не на мје не (члан 55. став 6) и

г) у Фонд не упла ти не у тро ше на сред ства по себ не на -
мје не (члан 55. став 7).

(3) Нов ча ном ка зном од 150 КМ до 1.700 КМ за пре кр -
ша је из ст. 1. и 2. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це.

XI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 68.

Уста но ве, при вред на дру штва и дру га прав на ли ца ко ја
за по шља ва ју ин ва ли де ду жни су да сво је по сло ва ње и ор -
га ни за ци ју ускла де са овим за ко ном у ро ку од шест мје се -
ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан 69.

(1) Ми ни стар ће, уз ми шље ње ми ни стра здра вља и со -
ци јал не за шти те, у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:

а) о рад ним мје сти ма за при о ри тет но за по шља ва ње ин -
ва ли да (члан 27. став 5) и

б) о са др жа ју и на чи ну спро во ђе ња над зо ра (члан 66.
став 6).

(2) Ми ни стар ће у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти Пра вил ник о са др жај и на чи ну
во ђе ња еви ден ци ја о ин ва ли ди ма (члан 44. став 3).

Члан 70.

(1) Ми ни стар ће, уз при ба вље но ми шље ње ми ни стра
про свје те и кул ту ре, у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:
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а) о усло ви ма ко је мо ра да ис пу ња ва уста но ва у по гле ду
про сто ра, опре ме и струч них рад ни ка (члан 11. став 4) и

б) о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти ко је мо ра да
испу ња ва при вред но дру штво у по гле ду про сто ра, опре ме
и струч них рад ни ка (члан 33. став 2).

(2) Ми ни стар ће, у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на, до ни је ти пра вил ник о усло ви ма ко је мо -
ра да ис пу ња ва рад ни цен тар у по гле ду про сто ра, опре ме и
струч них рад ни ка (члан 38. став 7).

Члан 71.

(1) Фонд је ду жан да у ро ку од 30 да на од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до не се и об ја ви од лу ку о на чи ну
оства ри ва ња пра ва на нов ча ни сти му ланс из чла на 53. став
4. овог за ко на.

(2) Нов ча ни сти му ланс по чи ње се ис пла ћи ва ти у ро ку
од 30 да на од да на об ја вљи ва ња од лу ке из ста ва 1. овог
чла на.

Члан 72.

До до но ше ња под за кон ских ака та утвр ђе них овим за -
ко ном при мје њи ва ће се под за кон ски ак ти до не се ни на
осно ву За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји, оспо со -
бља ва њу и за по шља ва њу ин ва ли да (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 98/04, 91/06 и 24/09), ако ни су у су -
прот но сти са овим за ко ном.

Члан 73.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу и за по -
шља ва њу ин ва ли да (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 98/04, 91/06 и 24/09).

Члан 74.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-505/12 Пред сјед ник
4. апри ла 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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1424
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРОФЕСИНАЛНОЈ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ, ОСПОСОБЉАВАЊУ И 

ЗАПОШЉАВАЊУ ИНВАЛИДА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запо-
шљавању инвалида, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Шестој сједници, одржаној 17. сеп-
тембра 2015. године, а Вијеће народа 28. септембра 2015. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспо-
собљавању и запошљавању инвалида није угрожен витал-
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ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-3172/15 Предсједник
30. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ, 
ОСПОСОБЉАВАЊУ И ЗАПОШЉАВАЊУ 

ИНВАЛИДА

Члан 1.
У Закону о професионалној рехабилитацији, оспо-

собљавању и запошљавању инвалида (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 37/12) у члану 26. послије става 2. 
додаје се нови став 3, који гласи:

“(3) Обавезу плаћања доприноса из става 2. овог члана 
имају и органи и друга лица из члана 25. став 1. овог закона 
који имaју мање од 16 запослених радника, а немају запо-
слене инвалиде.”.

Члан 2.
У члану 27. у ставу 3. ријечи: “члана 26. став 2.” за-

мјењују се ријечима: “чланa 26. ст. 2. и 3.”.

Члан 3.
У члану 38. у ставу 5. послије ријечи: “радном одно-

су” додају се ријечи: “и одговарајући број асистената у 
раду”.

Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Број асистената у раду утврђује се Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у радном центру.”.

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

Члан 4.
У члану 46. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Висина стимуланса из става 1. овог члана увећава 

се сразмјерно степену инвалидности.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 5.
Члан 66. мијења се и гласи:
“(1) Надзор над законитошћу рада и општих аката Фон-

да и установа врши Министарство рада и борачко-инва-
лидске заштите.

(2) Инспекцијски надзор над поштовањем овог зако-
на и прописа донесених за његово спровођење у дије-
лу који се тиче запошљавања и радних односа инвалида 
врши Републичка управа за инспекцијске послове, по-
средством надлежних инспектора у јединицама локалне 
самоуправе.

(3) Инспекцијски надзор над поштовањем овог закона и 
прописа донесених за његово спровођење у дијелу који се 
тиче запошљавања и радних односа инвалида у републич-
ким органима управе и јединицама локалне самоуправе 
врши Управна инспекција.”.

Члан 6.
У члану 69. у ставу 1. ријечи:
“правилнике:
а) о радним мјестима за приоритетно запошљавање ин-

валида (члан 27. став 5) и
б) о садржају и начину спровођења надзора (члан 66. 

став 6)” замјењују се ријечима:
“Правилник о радним мјестима за приоритетно запо-

шљавање инвалида (члан 27. став 5)”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1068/15 Предсједник
17. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.


