
НАЦРТ ЗАКОНА 

 О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНЕ НЕТО ПРИХОДА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  

 

Предмет 

 

Члан 1. 

 Овим законом уређује се усклађивање висине нето зараде и нето других примања 

запослених лица у јавном сектору Републике Србије.  

 

Значење појмова 

 

Члан 2. 

 Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће значење: 

 1) јавни сектор Републике Србије (у даљем тексту: јавни сектор) чине: 

 (1) директни и индиректни буџетски корисници Републике Србије, аутономне 

покрајине и локалне самоуправе;  

 (2) Народна банка Србије; 

 (3) јавне агенције основане у складу са законом који уређује јавне агенције, 

укључујући све регулаторне и надзорне институције, комисије, заводи, фондови, савети и 

други субјекти чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална 

самоуправа или су под контролом државе; 

 (4) сви органи и организације које су основане законом или чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и тела чији су 

оснивачи ови органи и организације; 

 (5) јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, 

односно локална самоуправа, као и субјекти чији је оснивач јавно предузеће; 

 (6) правна лица над којима Република Србија, аутономна покрајина, односно 

локална самоуправа има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала 

или више од 50% гласова у органима управљања; 

 2) запослени у јавном сектору је лице које је код исплатиоца прихода сврстаног у 

јавни сектор (у даљем тексту: исплатилац прихода) засновало радни однос, обавља 

привремене и повремене послове у складу са законом који уређује рад или прима 

уговорену накнаду за рад на основу уговора о делу, уговора о допунском раду, уговора о 

ауторском делу и слично, као и постављено, именовано, односно изабрано лице код 

исплатиоца прихода; 

 3) зарада запосленог у јавном сектору обухвата: зараду, односно плату и накнаду 

зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне односе; 

 4) друго примање запосленог у јавном сектору је сваки приход који остварује 

запослени у јавном сектору од исплатиоца прихода као уговорену накнаду за рад, а који се 

не сматра зарадом у складу са овим законом. 

 5) нето зарада запосленог у јавном сектору је месечни износ зараде умањене за 

порез на зараде обрачунат у складу са законом који уређује порез на доходак грађана и 

доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде у складу са законом 

који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање;  

 



 6) нето друго примање запосленог у јавном сектору је износ другог примања 

умањеног за порез обрачунат у складу са законом који уређује порез на доходак грађана и 

припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунате у складу са законом 

који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање; 

 7) нето приход запосленог у јавном сектору је збир нето зараде и нето другог 

примања остварен код истог исплатиоца прихода; 

 8) усклађени нето приход запосленог у јавном сектору је нето приход помножен 

коефицијентима за усклађивање прописаним овим законом; 

 9) разлика за уплату нето прихода је разлика између нето прихода и усклађеног 

нето прихода запосленог у јавном сектору.  

  

Начин усклађивања 

 

Члан 3. 

 Усклађени нето приход запосленог у јавном сектору представља нето приход 

помножен коефицијентом за усклађивање на следећи начин: 

 1) нето приход до 60.000 динара месечно множи се коефицијентом 1; 

 2) нето приход већи од 60.000 динара месечно, а мањи од 100.000 динара 

месечно, множи се коефицијентом 1 који се примењује на износ до 60.000 динара месечно 

и коефицијентом 0,8 који се примењује на износ нето прихода од 60.000 до 100.000 динара 

месечно; 

 3) нето приход већи од 100.000 динара месечно множи се коефицијентом 1 на 

износ до 60.000 динара месечно, коефицијентом 0,8 који се примењује на износ нето 

прихода од 60.000 до 100.000 динара месечно и коефицијентом 0,75 који се примењује на 

износ нето прихода преко 100.000 динара месечно. 

  

Усмеравање средстава и доспелост разлике за уплату 

 

Члан 4. 

 Исплатилац прихода дужан је да обрачуна, обустави и на прописани уплатни 

рачун буџета Републике Србије пренесе збир разлика за уплату обрачунатих за свако лице 

запослено у јавном сектору истога дана када овим лицима исплаћује усклађени нето 

приход.  

 

Надзор над спровођењем закона 

 

Члан 5. 

 Надзор над спровођењем овог закона спроводи Министарство финансија. 

 

Казнене одредбе 

 

Члан 6. 

 Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

исплатилац прихода који није извршио усклађивање нето прихода запослених у јавном 

сектору у складу са овим законом, односно није уплатио разлику за уплату нето прихода 

(члан 4. овог закона). 



 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице исплатиоца 

прихода новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара. 

 

Завршне одредбе 

  

Члан 7. 

 Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин усклађивања нето 

прихода запосленог у јавном сектору и надзор над спровођењем овог закона. 

 Пропис из става 1. овог члана донеће се у року од осам дана од дана ступања на 

снагу овог закона. 

 

Члан 8. 

 Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењиваће се на све исплате извршене од 1. јануара 

2014. године. 

 

 


