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особе са инвалидитетом

Република Србија 
Mинистарство финансија 

Пореска управа

Поштовани порески обвезници,

Увођењем квалитетнијих и савременијих услуга Пореска управа 
омогућава једноставнији начин приступа информацијама и подстиче 
добровољно поштовање пореских прописа.

Кроз унапређен приступ пружања услуга Пореска управа жели да 
побољша односе са пореским обвезницима и пружи широк спектар 
услуга путем брзих и тачних информацијa. 

Осавремењавање Пореске управе унапређењем пословних процеса 
уз подстицање и едукацију, обезбедиће да порески обвезници боље 
разумеју своја права и обавезе чиме се подиже ниво добровољног 
поштовања пореских прописа.

 Директор
 Пореске управе
 

 Драгана Марковић
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5За обвезнике који запошљавају  
особе са инвалидитетом

 

У овом пореском информатору дате су основне информације о 
обавези запошљавања особа са инвалидитетом, о томе ко има право 
на олакшице, услови за остваривање овог права, документација која 
се подноси и друго.

Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима 
за обавезно социјално осигурање предвиђено је да уколико 
испуњавате прописане услове можете бити ослобођени плаћања 
пореза из зараде и доприносa за обавезно социјално осигурање на 
терет послодавца ако запослите лице са инвалидитетом.

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом прописује обавезу запошљавања особа са 
инвалидитетом у односу на укупан број свих запослених, о чему 
дајемо посебне информације.  
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1. ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Ко има обавезу запошљавања особа са 
инвалидитетом?

Oбавезу запошљавања особа са инвалидитетом има свако домаће 
или страно правно или физичко лице које има најмање 20 
запослених лица и не сматра се новооснованим послодавцем у 
складу са Законом.  Послодавац који има од 20 до 49 запослених 
дужан је да има у радном односу једну особу са инвалидитетом, док 
послодавац који има 50 и више запослених дужан је да има у радном 
односу најмање две особе са инвалидитетом, и на сваких наредних 
започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом.

Новоосновани послодавац нема обавезу запошљавања особа са 
инвалидитетом, у трајању од 24 месеца од дана оснивања.

24 месеца
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Извршење обавезе запошљавања  
особа са инвалидитетом

Под извршењем обавезе запошљавања особа са инвалидитетом 
сматра се Законом утврђен однос између укупног броја запослених 
и броја запослених особа са инвалидитетом код послодавца, са 
стањем на календарски последњи дан у месецу. Послодавац 
у том месецу не сме да смањи укупан број запослених особа 
са инвалидитетом у односу на минимум утврђене обавезе 
запошљавања особа са инвалидитетом. 

Уколико не заснујете радни однос са особом са инвалидитетом у 
обавези сте да обавезу извршите на један од следећих начина: 

1. уплатите средства на уплатни рачун буџета Републике Србије 
број 840-745126843-22 која припадају Буџетском фонду за 
професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом, најкасније у року који је прописан за 
подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа 
са инвалидитетом (рок је до 5. у месецу за претходни месец);

2. да закључите уговор о пословно-техничкој сарадњи и 
благовремено извршите финансијску обавезу из уговора о 
пословно-техничкој сарадњи, куповини производа или вршењем 
услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом - у вредности од 20 
просечних зарада по запосленом у Републици Србији према 
последњем објављеном податку Републичког органа надлежног 
за послове статистике у моменту закључења уговора. Сматра се 
да сте извршили обавезу запошљавања особа са инвалидитетом 
извршавањем финансијске обавезе из уговора, под условом да 
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сте извршили плаћање добављачу по основу једног или више 
уговора и да је вредност финансијске обавезе из једног или 
збирна вредност из више уговора у моменту њиховог закључења 
већа или једнака вредности 20 просечних зарада у Републици 
Србији према последњем објављеном податку Републичког 
органа надлежног за послове статистике.

Уколико заснујете радни однос са особом са инвалидитетом у току 
месеца, сматра се да сте извршили обавезу запошљавања особа 
са инвалидитетом за цео тај месец. Али, уколико смањите укупан 
број запослених особа са инвалидитетом у односу на минимум 
утврђене обавезе у току месеца, обавезу запошљавања ћете морати 
да извршите на неки други од предвиђених начина за цео тај месец.

Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом постављена је на 
месечном нивоу и на тај начин се и прати.
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Који докази се достављају Пореској управи?

Сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвали-
дитетом потврђују извршење обавезе достављањем одговарајућег 
извештаја Пореској управи - образац ИОСИ утврђен Правилником 
о начину праћења извршења обавезе запошљавања особа са инва-
лидитетом и начину доказивања извршења те обавезе („Сл. гласник 
РС“, број 101/16). 

Послодавци немају обавезу достављања других доказа уз сам 
образац извештаја.
 



10 ПОРЕСКИ ИНФОРМАТОР

Образац ИОСИ

Извештај на Обрасцу ИОСИ подноси се у електронском облику преко 
портала Пореске управе, најкасније до 5. у месецу за претходни 
месец.

Ако извештај на Обрасцу ИОСИ садржи недостатке у погледу 
формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у 
електронском облику обавештава подносиоца о тим недостацима. 
Извештај на Обрасцу ИОСИ сматра се поднетим када Пореска управа 
потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних 
података, додели број обрасца, број одобрења за плаћање укупног 
износа обрачунатих средстава на прописан рачун (тај износ је 0 (нула) 
ако немате обавезу уплате средстава) и о томе достави обавештење 
подносиоцу извештаја на Обрасцу ИОСИ.

Независно од исплата зарада које су вршене у претходном месецу, као 
ни на који месец се извршене исплате зарада односе, у образац ИОСИ 
се уносе подаци о укупном броју запослених и броју запослених 
особа са инвалидитетом са стањем на календарски последњи дан 
у месецу, и начину извршавања обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом у том месецу. 
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Ради доказивања извршења обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом и омогућавања контроле њеног извршавања, у 
пословно-финансијској документацији поред уговора о раду и 
пријаве на обавезно социјално осигурање, обезбеђујете и чувате 
доказе о:

1. статусу запослених особа са инвалидитетом код послодавца;

2. поднетом захтеву за процену радне способности и могућности 
запослења или одржања запослења;

3. извршеној уплати средстава у Буџетски фонд за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавање особа са 
инвалидитетом, односно копију рачуна о уплати јавних прихода 
буџета Републике Србије;

4. извршењу финансијских обавеза из уговора о пословно-
техничкој сарадњи, куповини производа или вршењу услуга са 
предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом;

5. другу документацију којом доказујете извршење обавезе 
запошљавања особа са инвалидитетом.
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Неизвршење обавезе и доспеће

Ако послодавац не изврши обавезу запошљавања особа са 
инвалидитетом у складу са Законом, Пореска управа обрачунава 
и налаже за уплату на прописани рачун буџетског фонда, за сваки 
месец и свако лице са инвалидитетом које је послодавац био у 
обавези да запосли, износ у висини 50% просечне зараде у Републици 
Србији према последњем објављеном податку Републичког органа 
надлежног за послове статистике.

Ако послодавац (правно лице) не испуни обавезу запошљавања 
особа са инвалидитетом или пријави да је запослена особа која се 
не сматра особом са инвалидитетом, казниће се новчаном казном 
од 200.000,00 до 1.000.000,00 динара.

За наведени прекршај одговорно лице у правном лицу казниће се 
казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара, а предузетник казном од 
5.000,00 до 400.000,00 динара.  
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Који износ се узима у обзир приликом 
извршења обавезе уплатом средстава?

Ако сте се определили да уместо запошљавања особе са 
инвалидитетом уплаћујете средства на прописан рачун буџета, 
износ који је потребно да уплатите  представља 50% просечне зараде 
у Републици по последњем објављеном податку, месечно, по особи 
са инвалидитетом, који објављује Републички орган надлежан за 
послове статистике.

50%



14 ПОРЕСКИ ИНФОРМАТОР

 Уговорно извршење обавезе

Ако сте се определили да уместо запошљавања инвалидних лица 
своју законску обавезу извршите путем закључења уговора о 
пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом сматра се 
да сте извршили обавезу запошљавања особа са инвалидитетом 
за наредних 12 месеци од дана извршења обавезе из уговора, под 
следећим условима:

1. да сте уговор закључили након почетка примене одредаба 
Закона, односно одредаба које се односе на обавезу 
запошљавања (24. маја 2010. године);

2. да је вредност финансијске обавезе из једног или збирна 
вредност из више уговора у моменту њиховог закључења већа 
или једнака вредности 20 просечних зарада у Републици Србији 
према последњем објављеном податку органа надлежног за 
послове статистике;

3. да сте извршили финансијске обавезе (плаћање добављачу) 
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.
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2. ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА И ДЕЛА 
ДОПРИНОСА ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Ко има право на ослобођење од плаћања 
пореза и дела доприноса?

Право на олакшицу имају послодавци који на неодређено време 
запосле лице са инвалидитетом у складу са законом који уређује 
спречавање дискриминације лица са инвалидитетом. 

Ово право састоји се у ослобођењу од обавезе плаћања обрачунатог 
и обустављеног пореза из зараде тог лица, као и доприноса за 
обавезно социјално осигурање на терет средстава послодавца.

У периоду од 3 године од дана заснивања радног односа са лицем 
са инвалидитетом ослобођени сте плаћања пореза и плаћања 
доприноса за обавезно социјално осигурање на терет средстава 
послодавца.
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Ко се сматра новозапосленим лицем са 
инвалидитетом?

Новозапосленим лицем са инвалидитетом сматра се лице са којим 
сте закључили уговор о раду у складу са законом који уређује рад и 
које сте пријавили на обавезно социјално осигурање.

Новозапосленим лицем не сматра се лице које је пре заснивања 
радног односа било запослено код послодавца који је оснивач 
или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, 
независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. 

Лицем повезаним са обвезником сматра се:

•	 оно физичко или правно лице у чијим се односима са обвезником 
јавља могућност контроле или значајнијег утицаја на пословне 
одлуке, поседовање 25% и више или појединачно највећег дела 
акција или удела. Утицај на пословне одлуке обвезника постоји 
и када лице повезано са обвезником поседује 25% и више или 
појединачно највећи број гласова у обвезниковим органима 
управљања;

•	 брачни или ванбрачни друг, потомци, усвојеници и потомци 
усвојеника, родитељи, усвојиоци, браће и сестре и њихови 
потомци, дедови и бабе и њихови потомци, као и браћа и сестре 
и родитељи брачног или ванбрачног друга.
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Услови за остваривање права на ослобођење 
од плаћања пореза и дела доприноса

Услови који морају бити кумулативно испуњени да бисте остварили 
право на ослобођење од плаћања пореза и дела доприноса су:

•	 да сте са лицем са инвалидитетом склопили уговор о раду на 
неодређено време у складу са прописима којима се уређују 
радни односи,

•	 да сте лице са инвалидитетом пријавили  на обавезно социјално 
осигурање,

•	 да имате правно-медицинску валидну документацију којом се 
доказује инвалидност.
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Ко нема право на ослобођење од плаћања 
пореза и дела доприноса?

Пореско ослобођење не могу остварити државни органи и 
организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или 
индиректни буџетски корисници.

Ако за одређено лице користите или сте користили олакшицу код 
плаћања пореза на зараде и доприносе по другом правном основу, 
не можете за исто лице остварити пореску олакшицу ослобођењa 
плаћања пореза и дела доприноса.
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Поступак остваривања права на ослобођење 
од плаћања пореза и дела доприноса

Обавеза вас као послодавца јесте да филијали Пореске управе 
према вашем седишту доставите податке о лицу са инвалидитетом 
на обрасцу ОПНР-И (Обавештење о остваривању/губитку права на 
пореску олакшицу по основу запошљавања лица са инвалидитетом).

Образац ОПНР-И подносите при заснивању радног односа са лицем 
са инвалидитетом у року од 8 дана, као и при престанку радног 
односа са тим лицем, такође у року од 8 дана.

Податке на обрасцу ОПНР-И достављате појединачно за свако лице 
за које имате право на ослобођење од плаћања пореза и дела 
доприноса за обавезно социјално осигурање.

Осим обрасца ОПНР-И имате обавезу да обрачунате доприносе 
на терет запосленог и да поднесете пореску пријаву ППП-ПД у 
електронском облику на исти начин као и за остале запослене.
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Документа која се подносе

Уз образац ОПНР-И дужни сте да надлежној филијали Пореске 
управе према вашем седишту доставите:

•	 одговарајућу правно-медицинску  документацију о 
инвалидности лица за која остварујете право на ослобођење 
од плаћања пореза и дела доприноса за обавезно социјално 
осигурање,

•	 копије уговора о раду закљученог са лицем са инвалидитетом,

•	 пријаве на обавезно социјално осигурање.

За прибављање документације можете дати изјаву у писаној форми 
да сте сагласни да Пореска управа уместо вас може прибавити 
наведену документацију. 

Такође, можете изјавити да ћете прибавити само поједину  
документацију, у  ком случају и  даље  постоји обавеза Пореске 
управе да прикупи податке који недостају, а који нису обухваћени 
вашом изричитом изјавом.

Важно је напоменути да право на ослобођење од плаћања пореза 
и дела доприноса за лица са инвалидитетом имате у периоду од 3 
године од дана заснивања радног односа. 
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Правни оквир
Сва наведена документа можете пронаћи на интернет 

страници Пореске управе www.purs.gov.rs 

⇒  Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник 
РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - 
др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 
- исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 
112/15, 15/16, 108/16, 30/18)

⇒  Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 
80/2002, 80/2002 - др.закон 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 
44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 
93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 
- исп., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 
5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - 
усклађени дин. изн, 113/2017 и 7/2018 - усклађени дин. изн.) 

⇒  Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник 
РС“,бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - 
усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 
- усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. 
изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 
113/2017 и 7/2018 - усклађени дин. изн.)

⇒  Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Службени  гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013)

⇒  Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/2006 и 13/2016)

⇒  Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“ 
бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 - исправка, 14/16, 21/17, 20/18) 
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⇒  Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа 
са инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе („Службени 
гласник РС“, бр.101/16)

⇒  Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за 
запошљавање лица са инвалидитетом („Службени гласник РС" бр. 72/06)

⇒  Корисничко упутство о начину остваривања права на повраћај дела плаћених 
пореза и доприноса по одбитку за новозапослене раднике

⇒  Инструкција о примени Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом

⇒  Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за порез по 
одбитку од 13.01.2014. године



23За обвезнике који запошљавају  
особе са инвалидитетом

%



ВАШ ПОРЕЗНИК>> >> ВАШ ПОРЕЗНИК>> >>www.purs.gov.rs

ВАШ ПОРЕЗНИК>> >> ВАШ ПОРЕЗНИК>> >>

За све информације у надлежности Пореске 
управе можете се обратити  Контакт центру 

на бројеве телефона 

0700-700-007
и 

011-33-10-111 
или путем електронске поште попуњавањем 

обрасца на сајту Пореске управе у делу 
Контакт центар/Поставите питање.

Уколико желите да се консултујете у вези 
са вашим пореским правима и обавезама, 

посетите један од шалтера „ВАШ ПОРЕЗНИК“ 
у филијалама Пореске управе.

Све обрасце пореских пријава, све пореске 
прописе и документа, можете пронаћи на 

интернет адреси Пореске управе


