3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2017. годину
Локална власт у 2017. години може планирати укупна средства потребна за
исплату
плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за
исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног
нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину
(''Службени гласни РС'', бр. 103/15).
У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се
увећати плате запослених у: установама
социјалне заштите за 5%,
предшколским установама за
6% и установама културе
5%.
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији
економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.
Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2017. годину и
не
извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар
надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава
из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит
правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.
Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај
извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за
запослене на економској класификацији 413-416 у 2017. години.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2017. години, не треба планирати
обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике
буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право
стекли у 2017. години.
Такође, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према
међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса.
Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене,
планирати крајње рестриктивно.
У првом кварталу 2017. године Министарство државне управе и локалне
самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу
на одређивање максималног броја запослених за 2017. годину у систему АПВ и систему
локалне самоуправе, као и висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога
Влада ће донету одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено
време у наведеним системима за ту годину. С обзиром да ће тако утврђени број запослених
бити већи или мањи од броја запослених за које су планирана средства за плате у 2017.
години, на начин како је напред наведено, локална власт ће бити у обавези да усклади своје
одлуке о буџету у делу планираних средстава за плате. У том смислу потребно је прилагодити
и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене.
Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са
економских

класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

