На основу члана 45. став 9. Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05 и 62/06),
Министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне политике
споразумно доносе
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку
обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за
новозапослене старије од 45, односно 50 година

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за
обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година
("Службени гласник РС", бр. 99/04 и 33/05), у члану 1. речи: "број 84/04" замењују се
речима: "бр. 84/04, 61/05 и 62/06".
Члан 2.
У члану 5. после става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4, који гласе:
"Изузетно од става 1. овог члана, у случају престанка радног односа запосленог
отказом уговора о раду од стране запосленог, за тог запосленог Образац ОНСЗ подноси се
у року од 15 дана од дана престанка радног односа.
Ако у року из става 2. овог члана послодавац, у смислу члана 45. став 5. Закона,
запосли друго лице (у даљем тексту: друго лице), подносе се истовремено два Обрасца
ОНСЗ - за запосленог коме је престао радни однос и за друго лице, у року од осам дана од
дана заснивања радног односа са другим лицем.
У случају из става 3. овог члана, у Образац ОНСЗ који се подноси за запосленог
уместо кога је заснован радни однос са другим лицем, под ’Напоменом’ се уноси име и
презиме и ЈМБГ тог запосленог и име и презиме и ЈМБГ другог лица."
Досадашњи став 2. постаје став 5.
Члан 3.
У члану 5а став 4. речи: "надлежног органа за плаћање јавних прихода" замењују
се речима: "органа надлежног за јавна плаћања".
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
"Кад се стекну услови из члана 45. ст. 4. и 5. Закона за губитак права на
ослобађење од плаћања доприноса, Национална служба ће, у року од три дана од дана
пријема Обрасца ОНСЗ за запосленог, односно другог лица коме је престао радни однос,
послодавцу послати писмено обавештење о висини и року за плаћање његових обавеза у
смислу члана 45. став 4. Закона.

У случају да послодавац не измири своје обавезе у висини и у року утврђеном у
члану 45. став 4. Закона, Национална служба ће без одлагања о томе писмено обавестити
Пореску управу.
У случају из става 2. овог члана, Пореска управа ће решењем, које се доставља
Националној служби и послодавцу, утврдити обавезу послодавца да Националној служби
плати допринос у висини утврђеној у члану 45. став 4. Закона, руководећи се подацима из
образаца ОНСЗ и ИНСЗ, обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, као и других података
којима располаже."
Члан 5.
Образац ОНСЗ замењује се новим Обрасцем ОНСЗ, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. септембра 2006. године.
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