ПРОТОКОЛ
Поред повећања зарада запослених у просвети, која су предвиђена
Законом о буџетском систему и Законом о буџету за 2011. годину,
вршиће се и додатно унапређивање материјалног положаја запослених
у просвети.
Током 2011. године извршиће се:
1. Заостале отпремнине запосленима у просвети из основног и средњег

образовања почеће да се исплаћују одмах, у складу са приливом
средстава у буџету, а најкасније до краја марта 2011. године.
2. Исплата јубиларних награда за 2009. и 2010. годину почеће у првој
половини 2011. године, а најкасније до краја септембра 2011. године.
3. Исплата јубиларних награда запослених у просвети за 2011. годину у
другој половини године, односно најкасније до краја 2011. године.
4. Влада и представници репрезентативних синдиката су сагласни да се
обавежу да ће радити на изналажењу могућности побољшања
материјалног положаја запослених у образовању током 2011. године,
полазећи од следећих принципа:
-

-

-

Побољшање материјалног положаја запослених у образовању неће
повећати текући буџетски дефицит;
Побољшање материјалног положаја запослених у образовању
зависиће од реалних макроекономских кретања и већег раста
буџетских прихода од планираних, у смислу да ће се пратити квартална
реализација пуњења буџета, а све са циљем реалног сагледавања додатних
могућности за корекцију зарада запослених;
Уколико буџетски приходи буду за 2% већи од предвиђених Законом
о буџету, колико се у овом тренутку процењује, било би могуће
обезбедити додатних 10 млрд РСД (на годишњем нивоу) на име
корекције зарада запослених који се финансирају из буџета Републике
Србије и трансфера на име давања за пензије. Структура потрошње
додатних средстава била би следећа: 1. додатна корекција зарада
запослених у Просвети у висини од 2 млрд РСД, 2. додатна корекција
зарада осталих запослених који се финансирају из буџета Републике
Србије од 2,2 млрд РСД, и 3. додатна корекција трансфера на име увећања
примања пензионера 5,8 млрд. РСД;
Уколико раст буџетских прихода буде између нула и 2% већи од
предвиђених Законом о буџету, извршиће се сразмерно умањење
додатне корекције зарада на годишњем нивоу. Примера ради, уколико

раст буџетских прихода буде између нула и 1% већи од предвиђених
Законом о буџету, процењује се да је могуће обезбедити додатних 5 млрд
РСД (на годишњем нивоу). Структура потрошње додатних средстава била
би следећа: 1. додатна корекција зарада запослених у Просвети у висини
од 1 млрд РСД, 2. додатна корекција зарада осталих запослених у јавном
сектору од 1,1 млрд РСД, и 3. додатна корекција трансфера на име
увећања примања пензионера 2,9 млрд. РСД;
- Уколико буџетски приходи буду расли више од 2% од предвиђених
Законом о буџету, преговараће се око додатне корекције зарада
запослених који се финансирају из буџета Републике Србије и трансфера
на име давања за пензије, полазећи од духа овог Протокола;
- Додатна корекција зарада и увећања трансфера извршила би се у
одговарајућој висини у јулу и октобру месецу. Тиме би се обезбедио
континуитет кварталног праћења пуњења буџета, као основ за корекцију
зарада и пензија;
- Уколико буџетски приходи буду исти или нижи у односу на
планиране Буџетом Републике Србије за 2011. годину, запосленима у
просвети, као и осталим запосленима који се финансирају из буџета
Републике Србије и пензионерима гарантују се примања која су
планирана буџетом.
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