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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике 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 запошљавању инвалида, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Шестој сједници, одржаној 17. септембра 2015. године, а Вијеће народа 28. септембра 2015.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању 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
30. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА 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”, 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 запослене инвалиде.”.
Члан 2.
У члану 27. у ставу 3. ријечи: “члана 26. став 2.” замјењују се ријечима: “чланa 26. ст. 2. и 3.”.
Члан 3.
У члану 38. у ставу 5. послије ријечи: “радном односу” 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 Фонда и установа врши Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
(2) Инспекцијски надзор над поштовањем овог закона и прописа донесених за његово спровођење у дијелу који се тиче запошљавања и радних односа инвалида
врши Републичка управа за инспекцијске послове, посредством 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 републичким 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 инвалида (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 запошљавање инвалида (члан 27. став 5)”.
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Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1068/15
17. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

