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УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАСЦА ИЗВЕШТАЈА П ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА
Прпписани пбразац за пппуоаваое ппдатака п исплаћеним зарадама се пппуоава и дпставља
прганизаципним јединицама Управе за трезпр најкасније у рпку пд 10 дана пп исплати кпнашнпг
пбрашуна зарада за месец за кпји се дпстављају ппдаци.
Прпписани пбразац за електрпнскп дпстављаое ппдатака је урађен кап Excel tabela ппд
називпм ObrazacMZ.xls кпја садржи три групе ппдатака:
1. Ппдаци п кприснику кпји дпставља ппдатке
2. Кумулативне ппдатке п брпју заппслених и изнпсима исплаћених зарада
3. Ппјединашни ппдаци п заппсленпм са изнпсима исплаћених зарада.
Ппред пвих група ппдатака ппстпји дугме за фпрмираое XML фајла

.

Ова табела је закљушана такп да се не мпгу меоати редпслед кплпна и редпва.
Ппсле унетих ппдатака, кликпм на дугме
врщи се елементарна кпнтрпла
пппуоенпсти табеле ппдацима и фпрмираое XML фајла (са екстензијпм .xml). Укпликп ппстпје
непппуоена ппља или нису у дпбрпм фпрмату, јавиће се ппрука са пписпм грещке и та ппља ће се
пбележити црвенпм бпјпм. Пптребнп је урадити унпс исправних ппдатака.

Укпликп је све у реду са ппдацима, јавиће се ппрука да је успещнп фпрмирана XML табела ппд
истим називпм кап и Excel tabela Zarade_GGGGMM_JBBK.xml :

Пптребнп је дпставити на CD пве фајлпве ппд називпм :
Zarade_GGGGMM_JBBK.xls

где је GGGG гпдина, ММ месец за кпји се дпстављају ппдаци
JBBK – јединствени брпј кприсника из регистра БК

Zarade_GGGGMM_JBBK.xml
Уз CD дпставити и прппратни дппис у кпме треба да буде наведен укупан брпј заппслених,
укупан изнпс исплаћених зарада за месец за кпји се дпставља извещтај, за кпји пптписпм
пдгпвпрнпг лица и пешатпм се гарантује ташнпст ппдатака.
Први извещтај п зарадама кпји се дпставља је за месец пктпбар 2012.гпдине. Уз пвај извещтај
пбавезнп дпставити и извещтај п зарадама и за месец септембар 2012.гпдне кап месец кпји
претхпди месецу ппшетка примене Закпна.
Изглед пбрасца за унпс ппдатака :

1. Ппдаци п исплатипцу зарада у јавнпм сектпру кпји дпстављају ппдатке
Унпсе се следећи ппдаци :
Назив кприсника – Назив исплатипца зарада у јавнпм сектпру – пбавезан ппдатак.
ЈББК / ЈБКЈС - Јединствени брпј бучетскпг кприсника / Јединствени брпј кприсника јавних
средстава пбавезан ппдатак, пппуоава га кприсник акп је регистрпван у регистру бучетских
кприсника. Укпликп није у регистру, исплатилац зарада у јавнпм сектпру, ппднпси пптредну

дпкументацију за птвараое шифре у регистру БК ппдручнпј филијали Управе за трезпр. Када
се птвпри, унпси се у пвп ппље. Нумерички ппдатак дужине 5 места.
За месец - Унпси се редни брпј месеца за кпји се дпстављају ппдаци( пд 01 дп 12)- нумеришки
ппдатак дужине 2 места. Пбавезан ппдатак.
Гпдина - Унпси се гпдина за кпју се дпстављају ппдаци ( нпр. 2012)- нумерички ппдатак
дужине 4 места. Пбавезан ппдатак.
Датум слаоа - Аутпматски се преузима кап системски датум са рашунара .

2. Кумулативни ппдаци п брпју заппслених и изнпсима исплаћених зарада
Ови ппдаци се не унпсе већ ће прпграм сам да кумулира ппдатке на пснпву унетих ппјединашних ппдатака
изнпса зарада за заппсле. Ппсле унпса свих ппјединашних ппдатака п заппсленим, дпбиће се следећи
кумулативни ппдаци за исплатипца зарада из јавнпг сектпра:
Укупан брпј заппслених
Укупна зарада
Укупнп увећаое
Укупни варијабилни деп
Укупни брутп (Б1)
3. Ппјединачни ппдаци п заппсленпм са изнпсима исплаћених зарада
У табели се унпсе са свакпг заппсленпг следећи ппјединашни ппдаци кпји су пбавезни ппдаци:
Ред.бр. - редни брпј заппсленпг (кплпна 1)
Име заппсленпг (кплпна 2)
Презиме заппсленпг (кплпна 3)
ЈМБГ – унпси се јединствени матишни брпј грађана или за странце брпј паспща или
некпг другпг дпкумента (кплпна 4).
Раднп местп заппсленпг – унпси се щифра раднпг места , из щифарника занимаоа из
Класификације занимаоа Републишкпг завпда за статистику кпји треба да се преузме са
сајта Управе за трезпр (кплпна 5).
Стручна спрема заппсленпг – унпси се щифра струшне спрема пд 1 – 9 из щифарника
кпји треба да се преузме са сајта Управе за трезпр (кплпна 6).
Зарада – изнпси зарада утврђени у складу са шланпм 2. став 2. и шланпм 3. Став 2.
Закпна (кплпна 7). Унпси се изнпс у динарима без пара.
Увећана зарада – изнпси увећане зараде пбрашунати и исплаћени пп Закпну (кплпна 8).
Унпси се изнпс у динарима без пара.

Варијабилни деп - изнпси зараде утврђени у складу са шланпм 6. Закпна (кплпна 9).
Унпси се изнпс у динарима без пара
Укупна нетп зарада – збир изнпса из кплпна 7, 8, 9 (кплпна 10). Пвај изнпс се
аутпматски дпбија сабираоем изнпса из кплпна 7,8,9.
Укупна брутп зарада – изнпси нетп зарада са припадајућим ппрезпм и дппринпсима
кпји се плаћају из зарада (Брутп 1), (кплпна 11). Унпси се изнпс у динарима без пара.
Кпд пппуоаваоа табеле пбавезнп је да се не прескачу редпви, пднпснп да се пппуоаваое
табеле са ппдацима п заппсленим врши у кпнтинуитету. Прпграм кпд фпрмираоа XML фајла
фпрмира ппдатке дп првпг празнпг реда.

