
Образац ЗИП 
 
ПИБ___________________________________________________ 
 
Исплатилац ____________________________________________ 
 
Седиште исплатиоца_____________________________________ 

_______________________________________________________  

(адреса и општина исплатиоца) 

I__I__I__I__I__I__I__I__I 
(матични број) 

Рачун исплатиоца _______________________________________ 

Шифра делатности исплатиоца ____________________________ 

Уплатни рачун јавних прихода _____________________________ 

   

ОБРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Исплата за месец _______________ (део* _____) 20______. године 

Ред. 
бр. 

Елементи на основу којих се утврђује износ за исплату зарада            Износ            

1 2 3 

1. 
Укупан износ средстава за исплату зарада за месец јануар и наредне месеце за 
текућу календарску годину из програма 

   



 

1.1. 
Укупан износ средстава за зараде утврђен програмом за сваки месец посебно за 
који се врши обрачун и исплата зарада за текућу календарску годину из члана 3. 
Уредбе 

   

2. 
Укупан износ исплаћених средстава за зараде за претходну календарску годину из 
Обрасца ПП ОД за претходну календарску годину 

   

2.1. 
Укупан износ средстава за зараде за сваки месец посебно за који се врши обрачун и 
исплата зараде за текућу календарску годину из члана 2. Уредбе 

   

НАПОМЕНА: 

   1.  Образац ЗИП попуњава се на начин објашњен на његовој полеђини; 

   
2. При свакој овери образаца из члана 5. Уредбе предузеће из члана 2. Уредбе дужно је да достави и Образац ПП ОД из претходне 

календарске године. 

   
У ________________________ 

 

      

20_____. год. 

 

      

   М.П.    

      
Одговорно лице, 
_______________ 

Образац ЗИП попуњава се на следећи начин:  

1) Под редним бројем 1. предузеће које је донело програм у складу са законом уноси укупан износ средстава за обрачун и исплату 
зарада утврђен програмом за текућу календарску годину.  



2) Под  редним  бројем  1.1. предузеће  уноси  укупан  износ  средстава  за  обрачун  и исплату  зарада  утврђен  програмом  за  сваки  месец  
посебно , за  који се  врши  обрачун  и исплата  зарада  за  текућу  календарску  годину, из члана  3. Уредбе , почев  од исплате  зарада  за  
месец  јануар , закључно  са  исплатом  зараде  за  децембар  текуће  календарске  године .  

3) Под  редним  бројем  2. предузеће  које није донело  програм  за  текућу  календарску  годину  уноси  збир износа  исплаћених  средстава  
за  зараде  из образаца  ПП  ОД  за  претходну  годину, почев  од зараде  за  месец  јануар , закључно  са  исплатом  зараде  за  месец  
децембар  претходне  године .  

4) Под  редним  бројем  2.1. предузеће  уноси  укупан  износ  средстава  за  обрачун  и исплату  зарада  за  сваки месец  посебно  за  који се  
врши  обрачун  и исплата  зарада  за  текућу  календарску  годину, из члана  2. Уредбе , највише  до укупног износа  средстава  за  зараде  за  
исти  месец  из Обрасца  ПП  ОД  за  претходну  годину.  

5) У  Образац  ЗИП  не уносе  се  подаци  о извршеним  исплатама  накнада  зараде  за  породиљско  одсуство , одсуство  са  рада  ради  неге  
детета  и посебне  неге  детета , накнада  за  инвалиде II и III  категорије  и накнада  зараде  због привремене  спречености  за  рад  која 
се  исплаћује  на терет  Републичког  завода  за  здравствено  осигурање .  

6) Ако се  зарада  исплаћује  у деловима , уноси  се  број исплате  зараде  која се  исплаћује  за  месец .  

7) У  Образац  се  уносе  износи  у динарима  без  пара . 
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