
 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И  И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ,  

ОСПОСОБЉАВАЊУ И ЗАПОШЉАВАЊУ ИНВАЛИДА 
    

 

Члан 1. 

 

У Закону о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању  

инвалида («Службени гласник Републике Српске», бр. 98/04 и 91/06), у члану 11. послије 

става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

«Право на запошљавање на тржишту рада под општим условима инвалиди остварују 

посредством служби за запошљавање, агенција и самостално под условима прописаним  

Законом о запошљавању («Службени гласник Републике Српске», бр. 54/05 и 64/06).»    

 У досадашњем ставу  2. ријечи: «прописаним чланом 15. став 2. овог закона имају 

инвалиди» замјењују се ријечима: «имају инвалиди из члана 2. овог закона».  

 Досадашњи ст. 2, 3. и 4. овог члана постају ст. 3, 4. и 5.  

  

 

Члан 2. 

  

Послије члана 14. назив поднаслова: «Услови за запошљавање инвалида» замјењује се 

називом:  «Запошљавање инвалида под посебним условима».  

 

 

Члан 3. 

 

 У члану 15. у ставу 1. ријечи: «општим условима, сматра се запошљавање на 

отвореном тржишту рада» замјењују се ријечима: «посебним условима сматра се обавезно 

запошљавање инвалида». 

  

Члан 4. 

  

Послије члана 15. назив поднаслова: «Запошљавање под општим условима» замјењује 

се називом: «Обавезно запошљавање инвалида». 

 

 

Члан 5. 

 

 У члану 16. у ставу 1. ријечи: «Запошљавањем под општим условима» замјењују се 

ријечима: «Обавезним запошљавањем инвалида». 

     

 

Члан 6. 

 

 У члану 17. у ставу 2. ријечи: «у Фонд за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање лица с инвалидитетом» замјењују се ријечима: «на рачун јавних прихода 

Републике Српске». 

 

     



 

Члан 7. 

  

Послије члана 49. назив поднаслова:  «Новчани стимуланс» замјењује  се називом: 

«Право на новчани стимуланс и враћање доприноса».  

 

 

Члан 8. 

  

 У члану 50. у  ставу 1. послије ријечи: «стимуланс» брише се тачка и додају ријечи: 

«и враћање доприноса».  

Став 2. мијења се и гласи: 

«Новчани стимуланс из става 1. овог члана одређује се у висини годишњег доприноса 

уплаћеног на плату запосленог радника који ради на истим пословима на које се запошљава 

инвалид и одобрава се послодавцу приликом запошљавања инвалида у складу са уговором 

закљученим између послодавца и Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање.»   

Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

«Право на враћање доприноса послодавац остварује само за запослене инвалиде са 

најмање 40 % инвалидности, лица са најмање 70 % тјелесног оштећења и лица са лаком и 

умјереном ретардацијом.»   

 

Члан 9. 

 

 У члану 51. у ставу 1. ријечи: «исплату новчаног стимуланса» замјењују се ријечима: 

«враћање доприноса», а ријечи: «новчаног стимуланса» замјењују се ријечима:           

«доприноса». 

 Став 2. мијења се и гласи: 

 «Послодавац може захтјев за враћање средстава поднијети по истеку мјесеца или 

тромјесечја. Допринос се рефундира у року од 30 дана од дана подношења захтјева.» 

 

Члан 10. 

 

 У члану 52. ријечи: «обрачуна новчаног стимуланса» замјењују се ријечима:  

«обрачунатог  доприноса». 

 

Члан 11. 

 

 Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске  да утврди 

пречишћени текст Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида.   

 

Члан 12. 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Српске". 
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