
    
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 
 
 

ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА И ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ 
 

Систем зарада и осталих примања прописан је Законом о раду, Посебним колективним уговором за високо  
образовање, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(«Службени гласник РС», бр.44/01), Уредбом о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама («Службени гласник РС», бр.40/2007 и 44/2008) и 
Правилником о раду Школе.  
Зарада  се обрачунава на основу прописаних коефицијената за одређене врсте послова, додатка на плату за 
време проведено у радном односу – минули рад, обавеза које запослени плаћа по основу пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање из зараде и прописане основице за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама коjа се утврђује закључком Владе РС. 
 
Цена рада током периода I-XII-2015 године кретала сe у нето износу на следећи начин: I-XI-2015. год. 
износила је  2.631,35 динарa за запослене чија основна нето зарада није прелазила 25.000,00 динара док је 
за остале важила умањена цена рада од 2.368,22 динара, а од XII-2015.године за остале je умањена цена 
рада  повећана на 2.415,59 динара. 
   
У периоду I-XII пословнe 2015. године запослени Школе су редовно примали зараде и накнаде зарада. 
Преглед исплаћених бруто (Б-то) и нето (Н-то) зарада у 2015. год. (у динарима):  
 

Назив Укупан износ Уплата из буџетских средстава Уплата из сопствених средстава 
Б-то зарада 99.075.181,27 87.187.206,13 11.887.975,14 
Н-то зарада 70.873.565,68 62.417.551,98 8.456.013,70 
Порез 8.795.680,37 7.607.085,91 1.188.594,46 
Доприноси из 
зарада 19.405.935,22 17.162.668,24 2.243.266,98 

Доприноси на 
зараде 17.433.055,29 14.080.975,26 3.352.080,03 

 
Накнаде зарада -  Боловање преко 30 дана у 2015. год. 
 

Назив Укупан износ Уплата из сопствених средстава 
Б-то накнада 37.671,62 37.671,62  
Н-то накнада  27.914,88 27.914,88  
Порез    2.260,09  2.260,09  
Доприноси  из накнада    7.496,65  7.496,65 
Доприноси  на накнаде    6.743,21  6.743,21  

 
Напомена: Средства се рефундирају од Републичког завода за здравствено осигурање и током 2015.год. су 
рефундирана у укупном износу од 44.414,83 динара. 
 
Накнаде зарада -  Породиљско боловање у 2015. год. 
 

Назив Укупан износ Уплата из сопствених средстава 
Б-то накнада       676.990,77    676.990,77 
Н-то накнада       488.271,02    488.271,02  
Порез         53.998,57      53.998,57  
Доприноси  из накнада   134.721,18    134.721,18  
Доприноси  на накнаде    121.181,35    121.181,35   

 
Напомена: Средства се рефундирају од Секретаријата за социјалну заштиту и током 2015.год. су рефундирана у 
укупном износу од  686.323,45 динара. 
 



 
 
 
У току 2015. год исплаћена су и остала примања: 
- Накнаде за превоз на посао и са посла у износу од                                                  3.001.767,25 динара, 
- Отпремнине приликом одласка у пензију у износу од                                               623.394,60 динара,  
- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице                        109.722,78 динара, 
- Јубиларне награде                                                                                                            584.865,54 динара. 
- Остале награде запосленим по одлуци Владе РС                                                      1.004.125,90 динара, 
Остала  примања су исплаћена из сопствених средстава осим: превоза на посао и са посла који је исплаћен 
делимично из буџетских средстав (841.428,00 дин. из буџетских средстава а остатак од 2.160.339,25 дин.из 
сопствених средстав), као и осталих награда запосленим по одлуци Владе РС које су исплаћене у 
потпуности из буџетских средстава.   
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