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Република СРбија 
МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 
.2 октобар 2012. године 

Кнеза Милоwа 20 
Београд 

О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О У УП~ТСТВО 
ЈАвi~~~~~6р~Аl<:СИМАЛНЕ ЗАРАДЕ у 

У вези са применом Закона о уrврђивању маКСималне зараде у јавиом сектору (у' 
даљем тексту : Закон) који је објављен у "Службенvм гласнику РС" , БР9ј 93/2012, и који 
је ступио на снагу 29. септембра 2012. године, а примељује се на обрачун и исплату 
зараде за октобар 2012. године, даје се следеће упутство: 

Члан ом 2. 3юсона дефинисана је максимална зарада у јавном сектору и елементи 
из којих се она састоји. Законом је дефинисано да се она добија множењем највишег 

коефицијента утврђеног Законом о платама државних службеника и намештеника 
, ("Службени гласник РС", бр. 62/2006 ... и 99/2010) и основице која се утврђује законом 

о буџету за текућу годину . 
Највиши коефицијент износи 9,00 а основица за обраЧУIl и исплату зарада за 

октобар 2012. године у нето износу од 18.443,96 динара са припадајуhим порезом и 
доприносима. У складу са тим, максимална нето зарада за октобар 2012. године износи 
165.995,55 динара са припадајућим порезом и доприносима. 

Члан ом 3. Закона дефинисана је максима.)1на зарада за за110слене у јавном 
сектору који обављају лратеће и помоћно-техничке послове који су истоврсни 
пословима намештеника из четврте, пете и шес~ врсте радних места према прописима 

о државним службеницима и намештеницима. Према члану 43. Закона о платама 
државних службеника и намештеника, одређени су следећи коефицијенти за радна 
места намештеника, који ломножени са основицом дају следсће износе нето зарада: 

ОСНО811ца Нето зарада 
П.~атна група Коефицијент октобар октобар 

(уДИНl!Pнмаl (у днн.рима) 

lУ платна група 1.5 18.443,96 27.665,94 

V IIлатна група 1.2 · 18.443,96 22.132,75 

V I платна група 1.0 18.443,96 18.443,96 
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Исплатил а авном секто . е дужан да својим инте ним општим ак 
. ма се о ављају п атећи и помоћно-

о систематизацИЈИ утврди радна места на ко и " 

\ 

технички послови, односно послови који нису из основне делатиос'ГИ Ifсплзтиоца и д.!, 
усклади висине 'зарада за пратеће и помоћно-техничко особље са ограничењима КОЈа 
важе за намештенике из члана 3. став. 1. Закона. 

Чланом 5.Закона је утврђено је да се износ максималне зараде из члана 2. Закона 
ог на раду у складу са чпаном 4. Закона, 

може увећати само 110 основу времена проведен РС'" 74/2005 
4 '3 о раду ( Службени гласник , ор. - , 

односно са '1ланом 108. тачка . акона .. t ањем по другим основима из L{лана 6 112005 и 540009) што значи да износ зараде са уве 1 . 
108. тач . 1-3~ Закона о раду, не може да буде виши од износа максималне зараде ИЗ 

члана 2. Закона . . . 3 Закона може бити увећана у складу са одредбама 
Зарада запосленог из члана . 

, 108 Закона о раду. Висина увећане зараде по основу времена проведеног на раду 
lJIана. З Закона утврђена је у члану 4. Закона, а висина увећања зараде 
за запослене из члана . . 



у 1 VI>\JpUM О рад)'. 
,.-,,'-,... Примена одредаба Закона ПО'IИње са исплатом зарада З<l октобар 2012, године. У 

" ладу са <{ланом 7. Закона, зарада у односу на коју се врши поређење у исплати је нето 
'арала са I1рипадајућим порезом и доприносю.tа (бруто 1) остварена за септембар 2012. 
године. 

Да би се угврдила разлика ~peДCTaBa у складу са чланом 7. Закона која се 
уплаћује у буџет Републике СрБИЈе, аУ1'Ономне покрајине или јединице локалне 
С!lмоуправе, потребно је: 

] . ОСНОВНУ зараду за (;елте~I6ар 20 Ј 2. године прерачунати као да су запослени 
Рd,Ц11ЛН пуно радно време према броју часова за месец за који се врши 
обрачун . 

2. Опако утврђена основна зарада увећаве се .за део зараде за радни УLIИНак и 
увеhзну зараду, на.'I{нацу трошкr,ва за исхрану у току рада, накнаду 
трuшкова за регрес (део регреса од 1112) за коришћење годишњег одмора 
као и за друга lIримања која у складу са Законом о раду чине зараду, која су 

запосленом обраLJуната пре ступања на снагу Закона. 

Разлика између обрачуна за септембар 2012. године, како је наведено, и .текућег 
месеца за који се врши исплата зарада у (;кладу са одредбама Закона, уплгћУЈе се на 
рачун прописан правилником којим се уређује извР.штавање о исплаћеним зарадама У 

јавном сектору. . НОМ сектору дужан 
ч.ланом 9. Закона прописано је да је исплатилац зар~а"~:вод 'дана ступања на 

да своја акта усклади са одребама овог закона У РОКУ од ... 

сн агу Закона. . м сею:о У дужни да опшrа aК'ra којима се 
То значи да су ПОС.JIодавци У Јавно р и др) и анексе yroBopa о раду 

авилник о раду ' . . ћи од 
уређују зараде (колективни yгo~p, пр. . 28 октобра 2012. годИне, рачунаЈУ . а 
ускладе са одребама Закона најкаСБНаИрЈе 2~~2 l:одине и наредне Me~eи,e .. У ДС:У:~~С~~i 

Те зараде за окто ' акта дужан Је 
обрачуна н и~пла ' же да усклади општа ' ., ђивање зараде, 

.0 саном року не мо елементе за :Yf8p 
послодавац у 11РОПИ , а уговори основну з:\раду И . YTBpђ~He ЗакОНОМ' 

'го!!ора о раду са зanослtlШМ лази износ максималне зараде е а и да се истиМ 
;-ако да YKy~aH ИЗНОСnЗ'\Р~~;~~~адржи одредбе импераТИ~i\О~1 K;~:::p~ о раду У делу.у 

ИмаЈУћи У ВИ, .. у Д llИ){ У јавноМ сектору, спшта aKr~ непоСредно примеЊУЈУ 
ограничаnа,iу зараде заnосле Н не Mory се примењltвати, ве се . 

'\IТ!ротна оВОМ зако у 
коме су С/. 

одредбе Закона. 

дРЖАВПИ СЕКРЕТАР 
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