
 

КАКО ДА ПРОТУМАЧИТЕ  
ВАШ ПЛАТНИ ЛИСТ  
ВЛАДА АПТ 

 

 

 

Serbian 

Овај информативни лист је припремљен да би помогао запосленима у Влади Аустралијске Престоничке      
Територије (АПТ) да разумеју садржај њихових платних листова (payslip). 
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ii  Како да протумачите ваш платни лист Владе АПТ 
 

1. Платни период од до 

Први и последњи датум двонедељног платног периода. Двонедељни платни период почиње у 
четвртак (дан претходне исплате) и завршава у среду две недеље касније (један дан пре исплате). 

2. Дан исплате 

Датум на који је ваша плата уплаћена на ваш рачун (у банци, кредитном удружењу или грађевинском 
друштву). 

3. Нето плата 
Износ који ће бити уплаћен на ваш рачун, израчунат тако што је износ приказан као „Укупни одбици“ 

(поглавље 10) одбијен од износа приказаног као „Укупне исплате“ (поглавље 9). 

4. Ваше име, AGS/број запосленог и адреса 
У овом поглављу су приказани: 

• Ваше презиме и иницијали; 

• Ваш број Аустралијске владине службе (Australian Government Service - AGS) или број запосленог 
(Employee Number) који је јединствен за вас;  

• Ваша поштанска или адреса радног места; и 

• Ваш платни центар (Pay Centre) и кодови локације (Location codes), који су само за службену 
употребу. 

5. Информације о вашем банковном рачуну, класификацији и радном месту 
У овом поглављу су приказани: 

• BSB број и број рачуна на који сте одредили да се ваша плата уплаћује. Приказане су само 3 
последње бројке оба броја, да би се заштитила ваша приватност; 

• Класификација под којом сте моментално запослени; и  

• Информације о томе где се ваше радно место налази у организацијској структури вашег 
Директората, укључујући обрачунски код (Cost Code) под којим се уплаћује ваша плата.  

6. Productivity Superannuation који уплаћује послодавац 
Име вашег superannuation фонда и новчани износ који Влада АПТ уплаћује у ваш фонд. 

7. Број радних часова недељно 
Просечни број часова које радите недељно. 

8. Одвојена исплата 
Ово поглавље је обично празно. Ако се у њему појави неки износ, он представља неку одвојену 

исплату (која се понекад назива offline или авансна исплата) која вам се плаћа у току платног 

периода, одвојено од ваше нормалне плате. То је обично из једног од следећих разлога: 

• тражили сте авансну исплату за одсуство;  

• следују вам исплате као што су основна плата (base pay), премије (penalties), за прековремени рад 
(overtime) или додаци (allowances) у вези неке претходне плате; или  

• ваш радни однос је окончан, па вам исплаћују завршне принадлежности као што су основна плата, 
неискоришћен годишњи одмор, додатак за одсуство (leave loading), одсуство за дугогодишњи радни 
стаж (long service leave), отказ (severance) или исплата уместо окончања радног односа (payment in 
lieu of notice). 

Износ наведен у овом поглављу је нето износ који је одвојено уплаћен на ваш рачун. Бруто (gross) 

износи одвојених исплата су укључени у поглавље 9 (ИСПЛАТЕ) са свим другим износима који су вам 

исплаћени у оквиру садашње плате. На пример, исплата приказана у SALARIES може да укључује 

садашњу двонедељну бруто основну плату (gross base pay), као и бруто основну плату за неку 
претходну плату. Одвојена исплата ће се такође појавити у поглављу 10 (ОДБИЦИ). Одвојена исплата 

је овде одбијена да не би били плаћени два пута. Порез на посебне исплате ће бити додат порезу за 

садашњу плату у поглављу ОДБИЦИ. 
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9. ИСПЛАТЕ 
У овом поглављу су наведене све исплате које су вам исплаћене у овом платном периоду, укључујући 
бруто износе свих одвојених исплата (видите тачку 8 горе). То може да укључује:  

• Плате (salaries) – основну плату (base salary или wages); 

• Исплату за одсуство – вредност у доларима сваког коришћеног одсуства. Када се исплата за 
одсуство (leave payment) појави у вашем платном листу, тај износ плус износ наведен у „Плате“ је 
једнак двонедељној основној плати;  

• Додаци, као што су за више дужности (Higher Duties - HDA), квалификације, индустрију, 
сложеност (composite) итд. који су специфични за ваше радно место и/или способности; и/или  

• Премије за рад у смени (shift penalties) или исплате за прековремени рад, ако сте радили рано 
ујутро, увече, за викенд или на државни празник, или ако сте радили дуже него што је ваше 
нормално радно време;  

Укупне исплате (Total Payments) представљају укупни исплаћен износ (пре одбијања пореза).  

Исплате на које се плаћа порез (Taxable Payments) представљају укупне исплате минус све што 

умањује износ пореза који треба да платите (на пример, ако користите „salary packaging“). Исплата 
на коју се плаћа порез се умањује за одбијени износ вашег „salary packaging“ или за било који други 

додатак на који се не плаћа порез (на пример, додатак на који не треба да платите порез). 

10. ОДБИЦИ 
У овом поглављу су наведени сви износи одбијени од ваших укупних исплата за дати платни период. 
У то може да буде укључено:  

• Порез – износ задржаног пореза се обрачунава на основу података које сте дали у вашем обрасцу 
пореске пријаве (Taxation Declaration); 

• Враћање одвојене исплате (Separate payment recovery) – ако сте примили неку одвојену исплату 
(видите тачку 8 горе), износ уплаћен на ваш рачун ће бити приказан под одбицима као SEP 
PAYMENT RECOVERY; и 

• Сви други износи које сте одабрали да буду одбијени од ваше плате, као што су:  

•  Лични или доприноси послодавца за superannuation; 

• Одбици за salary packaging, укључујући трошкове за salary packaging, salary sacrificed 
superannuation, итд; 

• Одбици за рачуне на које се ваша плата не уплаћује (на пример, BANK DEPOSIT 1, 2, 3 или 4); 

• Трошкови за медицинско и здравствено осигурање; и/или  

•  Синдикална (Union) чланарина. 

Укупни одбици (Total Deductions) је збир свих одбитака наведених у овом поглављу.  

Ако желите да промените износ неког вашег одбитка, молимо вас попуните образац Manage Bank 
Details and Deductions на веб-страници Shared Services Website. 

11. БИЛАНСИ ОДСУСТВА 

У ово поглавље су укључени биланси вашег годишњег одмора (Annual Leave), одсуства за 
дугогодишњи радни стаж (Long Service Leave - LSL) и личног одсуства (Personal Leave) последњег 
дана платног периода. У ове билансе није укључено ниједно будуће одсуство које је већ обрађено 

или било који будући збирни биланс (accruals). 

У овом поглављу су приказани и датуми вашег последњег личног одсуства (Last Personal Leave) и 
одсуства за дугогодишњи радни стаж (LSL Accrual Date). Ови датуми су обично годишњица датума 

када сте почели да радите за ACTPS, али неплаћено одсуство (Leave Without Pay) и претходни радни 

однос (Prior Service) могу да утичу на тај датум. 

Молимо вас имајте у виду да приказани LSL баланс можда није тачан ако имате истовремено 

https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
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задужење (ако сте истовремено радили или радите на два или више радних места за Владу АПТ-е). Ако 
је то случај са вама, молимо вас поднесите LSL enquiry form на веб-страници Shared Service да би добили 
тачан биланс најмање шест недеља пре него што узмете LSL.  

Биланс одсуства за дугогодишњи радни стаж (Long Service Leave) није приказан на платном листу. Ако 
имате питања у вези вашег одсуства за дугогодишњи радни стаж, контактирајте HR Service Desk 
шаљући имејл на адресу HRSharedServices@act.gov.au 

Укупни број дана личног одсуства које сте користили без медицинске потврде након вашег 
последњег збира дана личног одсуства такође није приказан на платној листи. Корисници HR21 могу 
да провере тај податак тако што ће избројати дане у HR21 под Leave, Leave History. Запослени који 
немају приступ HR21 могу да се јаве Заједничким службама (Shared Services) на 620 79000 ради 
провере овог податка. 

12. Збир у години до сада 

У овом поглављу су приказани збирови у финансијској години до сада (на пример, укључујући све 
износе од прве плате у финансијској години до ове плате) за следеће компоненте: 

• Бруто износ (износ плате пре пореза, укључујући додатке, додатке за рад у смени и прековремени 
рад);  

• Лични доприноси за superannuation; 

• Задржан порез; 

• Износ плате на који се плаћа порез (бруто приход минус сви одбици пре пореза за „salary packaging“ 
и неопорезовани додаци). 

13. ОДСУСТВО ПРОЦЕСИРАНО СА ОВОМ ПЛАТОМ 
У овом поглављу су приказана сва ваша одсуства процесирана за овај платни период. Приказани 

подаци укључују врсту одсуства, период одсуства, да ли сте или нисте поднели доказ у прилог 
одсуства (само за лично одсуство, укључујући медицинску потврду или званичну изјаву - statutory 

declaration) и укупни збир одсуства који је одбијен или ће бити одбијен од вашег биланса. 

Ако желите да направите промену у вези одобреног захтева за одсуство, треба да разговарате са 
вашим делегатом и да затражите да попуните образац Cancel or Amend Approved Leave на веб-
страници Shared Services. 

14. Подаци за контакт са  Заједничким службама 

У овом поглављу су дати подаци за контакт са Заједничким службама (Shared Services) уколико имате 
питања у вези ваше плате или одсуства. Или можете да одговорите на имејл на који је приложен 

(attached) ваш платни лист. 

https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=38847856dbf87b409e0333f43a9619f0
mailto:HRSharedServices@act.gov.au
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=e460ab4bd0ee17c06a85fbad13f01d5e
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=e460ab4bd0ee17c06a85fbad13f01d5e

