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СИНДИКАТУ УПРАВЕ СРБИЈЕ

ПРЕДМЕТ: НАЧИН УТВРЂИВАЊА ИЗНОСА НА РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА РС
И НАЧИН СМАЊЕЊА ЗАРАДА ЗА 10% У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
Корисници јавних средстава из става 1. члана 7. Закона о умањењу
плата, којима се умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да у
року од 3 дана од дана извршене коначне исплате за одређени месец, на рачун
840-745113843-28 рачун за уплату јавних прихода Републике Србије, уплате
разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице
ПРЕ УМАЊЕЊА са урачунатим доприносима на терет послодавца, дакле
(„БРУТО 2“) и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице
са урачунатим доприносима на терет послодавца, дакле („БРУТО 1“).
ЗАКЉУЧАК:
ПРИ СВАКОЈ ИСПЛАТИ СЕ МОРАЈУ УРАДИТИ ДВА ОБРАЧУНА ЗА СВАКОГ
ЗАПОСЛЕНОГ ЗА КОНКРЕТНИ МЕСЕЦ И ТО:
1. Обрачун „брута 2“ (укупна бруто зарада са доприносима на терет
послодавца) пре умањења, и
2. Обрачун „брута 2“ после умањења.
Када се од збира „брута 2“ обрачунатих плата пре умањења за све запослене,
одузме збир „брута 2“ после умањења, долази до износа разлике која се мора
уплатити на рачун јавних прихода Републике Србије.
Овај обрачун и уплата разлике се врши при свакој коначној исплати за одређени
месец.
ДАКЛЕ, У ЈАВНОСТИ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАДЕ ИСКЉУЧИВО ГОВОРИЛИ
ДА ЋЕ БИТИ УМАЊЕНА НЕТО ЗАРАДА, ШТО НАРАВНО НИЈЕ ТАЧНО.
У КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЈУ ЗАПОСЛЕНИ СУ ПОРЕД ТОГА ШТО СУ ПРЕТРПЕЛИ
СМАЊЕЊЕ МИНУЛОГ РАДА, ОВАКВИМ НАЧИНОМ ОБРАЧУНА, СМАЊУЈЕ СЕ
НЕ САМО НЕТО ЗАРАДА ВЕЋ И „БРУТО 1“ КОЈИ ЈЕ ОСНОВ ЗА ПЕНЗИЈУ.

При томе мора се напоменути да ову обавезу ИМАЈУ:
-директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти;
-јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне
власти као и правна лица основана од стране тих јавних преузећа;
-јавне агенције и друге организације на које се примењују прописи о јавним
агенцијама или су под контролом Републике Србије, односно локалне власти;
-Народна банка Србије;
-правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има
директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у органима управљања, друга правна лица у којима јавна средства
чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години.
Ову обавезу НЕМАЈУ:
-директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије;
-организације за обавезно социјално осигурање и корисници средстава тих
организација.
Поставља се ПИТАЊЕ?
1. Да ли је рачун јавних прихода Републике Србије отворен само за кориснике
буџетских средстава само за наведене кориснике из претходне ставке „ову
обавезу имају“.
2. Зашто се умањују „бруто 2“ плате ако су се умањиле нето основице.
3. Колико пута запослени у јавном сектору односно државним органима трпе
смањење зараде.
4. Зашто се није применио начин обрачуна као „солидарни порез“ где би
запослени ИСКЉУЧИВО ПРЕТРПЕЛИ СМАЊЕЊЕ НЕТО ЗАРАДЕ.
Предлажем Председништву Синдиката управе Србије да од Владе
Републике Србије захтева искључиво СМАЊЕЊЕ НЕТО ЗАРАДЕ, онако
како су је ЈАВНОСТИ и ЗАПОСЛЕНИМА у јавном сектору и државним
органима ПРЕЗЕНТОВАЛИ.
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