
На основу члана 90. тачка 2. Устава Републике Србије, а у вези са чл. 22. и 22а 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Службени гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 - исправка), 

Влада доноси 
 

Уредбу о начину и контроли обрачуна и исплате 
зарада у јавним предузећима 

Уредба је објављена у "Службеном гласнику 
РС", бр. 5/2006 од 20.1.2006. године. 

 

Члан 1. 
Зараде у јавним предузећима и предузећима, односно зависним друштвима 

капитала, која су основала јавна предузећа (у даљем тексту: предузећа) 
обрачунавају се и исплаћују у складу са Законом о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (у даљем тексту: Закон) и овом 
уредбом. 
 

Члан 2. 
Предузеће које не донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: 

Програм) до почетка календарске године за коју се Програм доноси, до доношења 
Програма, у складу са Законом, обрачунава и исплаћује зараде највише до укупног 
износа средстава за зараде утврђеног Програмом за претходну годину, односно на 
начин и под условима утврђеним тим програмом. 
 

Члан 3. 
По доношењу Програма за календарску годину за коју се доноси, предузеће 

може укупан износ средстава за зараде да обрачунава и исплаћује у складу са тим 
програмом. 

 
Члан 4. 

Програм, поред елемената и критеријума из члана 22. став 4. Закона, обавезно 
садржи и: 

1) укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства 
предузећа; 

2) критеријуме за обрачун и исплату зарада према којима укупан износ 
средстава из тачке 1) овог става зависи од пословно-финансијских резултата; 

3) послове који се сматрају пословима пословодства предузећа (органа 
пословодства). 
 

Члан 5. 
Обрачун и исплату зарада за месец за који се врши обрачун и исплата 

предузеће врши на Обрасцу ЗИП - Обрачун средстава за исплату зарада 
запослених (у даљем тексту: Образац ЗИП), који је одштампан уз ову уредбу и чини 
њен саставни део. 

Предузеће чији је оснивач Република дужно је да Образац ЗИП и Образац ПП 
ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно 
социјално осигурање на зараде/накнаде за месец ___ (коначна исплата/део* ___) 
200_ године, који је одштампан уз Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о 
обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по 
одбитку ("Службени гласник РС", бр. 96/04, 105/04 и 65/05), достави на оверу 



министарству надлежном за послове рада и министарству надлежном за послове 
финансија, најкасније три дана пре исплате зарада. 

Предузеће чији је оснивач територијална аутономија или локална самоуправа 
дужно је да обрасце из ст. 1. и 2. овог члана достави на оверу оснивачу, у року из 
става 2. овог члана. 

 Обрасце из ст. 1. и 2. овог члана за предузеће чији је оснивач Република 
оверава министар надлежан за послове рада и министар надлежан за послове 
финансија или лица која они овласте, а за предузећа чији је оснивач територијална 
аутономија или локална самоуправа оверава лице одређено актом оснивача. 

Предузеће чији је оснивач Република и предузеће чији је оснивач територијална 
аутономија или локална самоуправа не може извршити исплату зарада пре овере 
образаца из ст. 1. и 2. овог члана од стране лица из става 4. овог члана. 
 

 
Члан 6. 

Предузеће је дужно да образац из члана 5. став 1. ове уредбе достави Пореској 
управи у року од три дана од дана исплате зарада. 

Предузеће чији је оснивач Република дужно је да, у року из става 1. овог члана, 
образац достави и министарству надлежном за послове финансија, министарству 
надлежном за послове рада и министарству надлежном за одговарајућу област, а 
предузеће чији је оснивач територијална аутономија или локална самоуправа и 
оснивачу. 
 

Члан 7. 
Ако се контролом утврди да је предузеће извршило исплату зарада за одређени 

месец у већем износу од износа утврђеног у складу са овом уредбом, извршиће се 
умањење зарада за више исплаћени износ наредног месеца за који се врши 
исплата зарада. 

 
Члан 8. 

Управни одбор и директор предузећа одговорни су за исплату зарада у складу 
са овом уредбом. 

Ако предузеће изврши исплату зарада супротно одредбама ове уредбе, оснивач 
ће предузети одговарајуће мере у складу са законом. 
 

 
Члан 9. 

Новчаном казном од 30.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 
преступ предузеће ако изврши исплату зарада супротно одредбама ове уредбе. 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
предузећу новчаном казном од 5.000 до 200.000 динара. 

 
Члан 10. 

Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
предузеће ако не достави обрасце из члана 5. ове уредбе у складу са чл. 5. и 6. ове 
уредбе. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу 
новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. 

 
 
 
 
 
 

 



Члан 11. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о висини зарада у 

јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 137/04) и Правилник о обрасцу 
за обрачун и исплату зарада у јавним предузећима и предузећима која су основала 
јавна предузећа ("Службени гласник РС", број 2/05). 

Члан 12. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије", а примењује се почев од исплата зарада за месец 
јануар 2006. године. 

05 број 110-183/2006 
У Београду, 19. јануара 2006. године 

Влада 
Председник, 

Војислав Коштуница, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образац ЗИП 

ПИБ _________________________________________ 
Исплатилац ___________________________________ 
Седиште исплатиоца ___________________________ 
______________________________________________ 
                          (адреса и општина исплатиоца) 

                  

     (матични број) 
Рачун исплатиоца ______________________________ 
Шифра делатности исплатиоца 
___________________ 
Уплатни рачун јавних прихода ___________________ 

ОБРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
Исплата за месец _____________ (део* _____) 200 _. године 

  

Ред. 
бр. 

Елементи на основу којих се утврђује износ за 
исплату зарада Износ 

1 2 3 

1. Укупан износ средстава за исплату зарада за 
месец јануар и наредне месеце за текућу 
календарску годину из програма 

  

1.1. Укупан износ средстава за зараде утврђен 
програмом за сваки месец посебно за који се 
врши обрачун и исплата зарада за текућу 
календарску годину из члана 3. Уредбе 

  

2. Укупан износ исплаћених средстава за зараде за 
претходну календарску годину из Обрасца ПП 
ОД за претходну календарску годину 

  

2.1. Укупан износ средстава за зараде за сваки 
месец посебно за који се врши обрачун и 
исплата зараде за текућу календарску годину из 
члана 2. Уредбе 

  

НАПОМЕНА: 
1.Образац ЗИП попуњава се на начин објашњен на његовој полеђини; 
2. При свакој овери образаца из члана 5. Уредбе предузеће из члана 2. Уредбе дужно је да 
достави и Образац ПП ОД за претходне календарске године. 

    



У ___________________ 
____________ 200_. год. 

  
М.П.  

Одговорно лице, 
__________________

Образац ЗИП попуњава се на следећи начин: 
1) Под редним бројем 1. предузеће које је донело програм у складу са законом 

уноси укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада утврђен програмом за 
текућу календарску годину. 

2) Под редним бројем 1.1. предузеће уноси укупан износ средстава за обрачун и 
исплату зарада утврђен програмом за сваки месец посебно, за који се врши 
обрачун и исплата зарада за текућу календарску годину, из члана 3. Уредбе, почев 
од исплате зарада за месец јануар, закључно са исплатом зараде за децембар 
текуће календарске године. 

3) Под редним бројем 2. предузеће које није донело програм за текућу 
календарску годину уноси збир износа исплаћених средстава за зараде из 
образаца ПП ОД за претходну годину, почев од зараде за месец јануар, закључно 
са исплатом зараде за месец децембар претходне године. 

4) Под редним бројем 2.1. предузеће уноси укупан износ средстава за обрачун и 
исплату зарада за сваки месец посебно за који се врши обрачун и исплата зарада 
за текућу календарску годину, из члана 2. Уредбе, највише до укупног износа 
средстава за зараде за исти месец из Обрасца ПП ОД за претходну годину. 

5) У Образац ЗИП не уносе се подаци о извршеним исплатама накнада зараде 
за породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и посебне неге детета, 
накнада за инвалиде II и III категорије и накнада зараде због привремене 
спречености за рад која се исплаћује на терет Републичког завода за здравствено 
осигурање. 

6) Ако се зарада исплаћује у деловима, уноси се број исплате зараде која се 
исплаћује за месец. 

7) У Образац се уносе износи у динарима без пара. 
 


