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Планирање масе средст ава за плат е запослених у 2016. години
1. Законско уређење плат а
Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са
Законом о платама у државним органима и јавним службама („ Службени гласник РСˮ , бр.
62/06...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Службени гласник РСˮ , број
116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима („ Службени гласник РСˮ , бр. 44/08 – пречишћен текст и
2/12).
Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и
другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима,
већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„ Службени гласник РСˮ , бр. 44/01...58/14).
Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима
Владе Републике Србије 05 Број: 121-13957/2014 и 05 Број: 121-13956/2014 од 6. новембра 2014.
године.
2. Законом уређена основица за обрачун плат а
И током 2016. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „ Службеном гласнику РС“ , број
116/14 од 27. октобра 2014. године.
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Према члану 1. Закона привремено се уређује основица односно вредност радног
часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата односно зарада као и
других сталних примања изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника
јавних средстава.
У складу са чланом 5. став 1. Закона, основица за обрачун и исплату плата код
корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или
појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%.
Ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта којим
се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, коефицијенти и други
елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава износ плата и другог
сталног примања код субјеката из члана 2. овог закона, донет за време примене овог закона (члан
4. Закона).
Према члану 7. Закона, директни и индиректни корисници буџетских средстава
локалне власти, којима се умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да у року од три
дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату
јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих
применом основице која није умањена у складу са одредбама наведеног закона са урачунатим
доприносима, који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих
применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима, који се такође
исплаћују на терет послодавца.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти који су
исплатиоци других сталних примања, дужни су да у року од три дана од дана извршене исплате
за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику
између укупног износа другог сталног примања који није умањен у смислу овог закона и укупног
износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем у смислу овог закона.
Горе наведени корисници не могу опредељивати, нити користити, средства која су
у обавези да уплате у складу са наведеним чланом 7. Закона, за друге намене.
Према члану 8. став 2. Закона, јавно предузеће основано од стране локалне власти
дужно је да приликом овере обрасца за обрачун и исплату зарада достави надлежном органу
локалне власти доказ о уплаћеном износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона за
претходну исплату и обрачунатом износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона за текућу
исплату за то јавно предузеће и правна лица основана од стране тог јавног предузећа.
Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а најкасније до 10. у
месецу за претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и
исплате зарада у јавним предузећима извештај о извршеној уплати из члана 7. ст. 1. и 2. овог
закона.
У случају да обавезу из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона не изврше корисници јавних
средстава чији је оснивач локална власт, министар надлежан за послове финансија ће на предлог
министарства надлежног за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
решењем привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије,
односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица јединици локалне
власти, док се та обавеза не изврши.
У току 2015. године уочено је да поједине јединице локалне самоуправе нису
доставиле обавештење Министарству финансија за који број запослених није могло бити
извршено умањење за 10% у складу са Законом, тако да је неопходно да у одлукама о буџету
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локалне власти за 2016. годину буде наведен број запослених код којих се приликом обрачуна и
исплате плате није могло извршити наведено умањење, као и средства за које укупан износ
средстава није могао бити умањен по наведеном основу (пример: износ умањења од 10% је
10.000.000 динара, не може се умањити за 2.000.000 динара јер су плате за 50 запослених на
нивоу од 25.000 динара, тако да је износ умањења 8.000.000 динара).
3. Планирање масе средст ава за плат е у одлукама о буџет у за 2016. годину
У 2016. години планира се и увећање плата запосленима у:
установама основног и средњег образовања и ученичког стандарда за 4%,
установама високог и вишег образовања и студентског стандарда за 2 % и
установама социјалне заштите за 3% и
предшколским установама за 4%.
У складу са наведеним, за обрачун и исплату плата примењују се основице за
обрачун и исплату плата према закључцима Владе Републике Србије на основу којих се увећава
основица за обрачун и исплату плата за децембар 2015. године у наведеним делатностима.
Јединице локалне власти у 2016. години могу планирати укупна средства потребна
за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти, тако да масу
средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2015. години, а највише до
дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2015.
годину („ Службени гласник РС” , бр. 142/14), без умањења од 2,5% из става 2. истог члана.
Tако планирану масу средстава за обрачун и исплату плата запослених које се
финансирају из буџета јединица локалне власти у 2016. години треба умањити за 3 % у циљу
спровођења рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору, с тим да у оквиру тако умањене масе средстава за исплату плата
запослених се планирају и средства за увећање плата запослених у делатностима, како је горе
наведено.
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској
класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.
Уколико јединице локалне власти не планирају у својим одлукама o буџету за 2016.
годину и не извршавају укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено,
министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних
средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на
добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.
Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај
извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата у 2016. години.
Ради спровођења смањења броја запослених потребно је прилагодити све
економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене. Средства за решавање
смањења броја запослених треба пребацити са економских класификација 411 и 412 на
економску класификацију 414.
Ук азуј емо да ј е обавезно да образложење Одлук е о буџету садржи Табелу 1 (у
Прилогу упутства), у којој ће се исказати, упоредо по корисницима буџета локалне власти, на
економским класификацијама 411 и 412 по изворима, следеће:
1. средстава за плате у 2015. години у складу са одредбама члана 36. Закона о буџету
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Републике Србије за 2015. годину,
2. планирана средстава за плате за 2016. годину,
3. број запослених који ради у 2015. години,
4. као и планирани број запослених за који су обезбеђена средства одлуком о буџету
јединице локалне власти за 2016. годину.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2016. години, не треба планирати
обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним
и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских
средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016.
години.
Такође, у 2016. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према
међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса.
Остале економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене,
планирати крајње рестриктивно.
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