IZMENE ZAKONA O RADU  
OD 14 DECEMBRA 2017 GOD.(SL. GLASNIK R.S. 113/17)
 

...>> Pocev od 25, decembra 2017 g, primenjuje se izmena u postupku za prijavu radnika na PIO , po izmenjenim odredbama Zakona o radu, tako da ce se ubuduce prijava radnika na obavezno socijalnio osiguranje, vrsiti unapred ( pre stupanja na rad ) odnosno po potpisanpom ugovoru sa radnikom.
 U slucaju propustanja roka da se prijava podnese unapred ,pre stupanja na rad ,za buduceg radnika, Fondu se mora podneti poseban "zahtev" za utvrdjivanje svojstva osiguranika uz odgovarajuci dokaz ( ugovor) , o cemu Fond PIo donosi posebno resenje o ukljucivanju na osiguranje predmetnog radnika. 
Izmene Zakona glase: 
У Закону о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС) 
у члану 35. додаје се став 2. који гласи: „Послодавац је дужан да на основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим законом поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.”. 
После члана 276. додаје се нови члан 276а који гласи: „Члан 276а Пропуштање прописаног рока за подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање (члан 35. став 2), представља прекршај за који се изриче новчана казна прописана чланом 31. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14).”. 
XI. KAZNENE ODREDBE     
  iz Zakona o centralnom registru: („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14).”. 
Član 31. 
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona. 
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona. 
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu. 
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu. 
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnik podataka Centralnog registra koji ne izvrši prenos podataka u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom i članom 17. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 116/08 i 111/09). 
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnici podataka Centralnog registra koji, u skladu sa ovim zakonom, ne sarađuju i ne razmenjuju podatke kojima raspolažu, a imajući u vidu član 17. Zakona o prekršajima. 
Za radnje iz st. 1, 3, 5. i 6. ovog člana novčanom kaznom od 30.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu. 


CEO TEKST ZAKONA 
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ        (  SL. GLASNIK R.S. 113/17)
Члан 1.
У Закону о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС) у члану 35. додаје се став 2. који гласи:
„Послодавац је дужан да на основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим законом поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.”.
Члан 2.
У члану 55. додаје се став 6. који гласи: 
„Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених.”.
Члан 3. 
У члану 180. додаје се став 3. који гласи: 
„Упозорење се доставља запосленом на начин прописан за достављање решења о отказу уговора о раду из члана 185. овог закона.”.
Члан 4.
У члану 270. после речи: „радни односи” додају се речи: „и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање,”.
Члан 5. 
У члану 272. став 3. речи: „Министар је дужан” замењују се речима: „Министар, односно лице које он овласти дужно је да”.
Члан 6.
У члану 275. став 1. на крају тачке 5) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 6) која гласи: 
„6)	ако запосленом ускрати право на отпремнину у складу са одредбама овог закона (члан 158).”.
Члан 7. 
У члану 276. уводна реченица у ставу 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 150.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај послодавац са својством правног лица, а предузетник са казном од 50.000 до 150.000 динара:“.
У тачки 1) речи: „(члан 35)” замењују се речима: „(члан 35. став 1)”.
После тачке 1) додаје се нова тачка 1а) која гласи:
„1а)	ако не води дневну евиденцију о прековременом раду запослених у складу са одредбама овог закона (члан 55. став 6);”.
Тачка 5) брише се.
Став 2. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу, односно заступник правног лица.”.
Члан 8.
После члана 276. додаје се нови члан 276а који гласи:
„Члан 276а
Пропуштање прописаног рока за подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање (члан 35. став 2), представља прекршај за који се изриче новчана казна прописана чланом 31. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14).”.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.





















