
Зараде по запосленом по областима делатности, јануар 2017.

1. Просечне зараде по запосленом у Републици Србији, по делатностима, јануар 2017. године
РСД

Зараде Зараде без пореза и доприноса 

I 2017 I 2017

УКУПНО 57231 41508

Пољопривреда, шумарство и рибарство 52447 37926

Пољопривредна производња, лов и услужне делатности 50799 36782

Шумарство и сеча дрвећа 59589 42926

Рибарство и аквакултуре 42982 31065

Рударство 103822 74718

Експлоатација угља 106302 76552

Експлоатација сирове нафте и природног гаса 148357 105694

Експлоатација руда метала 83068 59323

Остало рударство 60852 44250

Услужне делатности у рударству 177421 128741

Прерађивачка индустрија 54643 39747

Производња прехрамбених производа 45643 33420

Производња пића 106239 78541

Производња дуванских производа 158306 113380

Производња текстила 35503 25813

Производња одевних предмета 31510 23164

Производња коже и предмета од коже 26531 19469

Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја 36563 26024

Производња папира и производа од папира 74481 54314

Штампање и умножавање аудио и видео записа 47196 34152

Производња кокса и деривата нафте 143354 103996

Производња хемикалија и хемијских производа 61313 44243

Производња основних фармацеут. производа и препарата 115444 82316

Производња производа од гуме и пластике 63641 45697

Производња производа од неметалних минерала 60432 44002

Производња основних метала 77427 55734

Производња металних производа, осим машина 53989 39182

Производња рачунара, електронских и оптичких произв. 143700 110163

Производња електричне опреме 55812 40401

Производња непоменутих машина и опреме 63461 45901

Производња моторних возила и приколица 49896 36113

Производња осталих саобраћајних средстава 64071 48275

Производња намештаја 36086 26104

Остале прерађивачке делатности 57009 41321

Поправка и монтажа машина и опреме 52210 37785

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 106468 75815

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 51275 36931

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 52560 37713

Уклањање отпадних вода ... ...

Сакупљање, третман и одлагање отпада 49485 35840

Санација, рекултивација и управљање отпадом ... ...

Грађевинарство 52167 38112

Изградња зграда 48337 35888

Изградња осталих грађевина 58695 42591

Специјализовани грађевински радови 45506 33321
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1. Просечне зараде по запосленом у Републици Србији, по делатностима, јануар 2017. године (наставак)
РСД

Зараде Зараде без пореза и доприноса 

I 2017 I 2017

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 46316 33951

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 57034 42597

Трговина на велико, осим трговине моторним возилима 64220 46310

Трговина на мало, осим трговине моторним возилима 38279 28273

Саобраћај и складиштење 60766 44611

Копнени саобраћај и цевоводни транспорт 54791 39606

Водени саобраћај 64878 46693

Ваздушни саобраћај 215681 164665

Складиштење и пратеће активности у саобраћају 76392 56828

Поштанске активности 42467 31109

Услуге смештаја и исхране 37620 27767

Смештај 46604 33887

Делатност припремања и послуживања хране и пића 34040 25327

Информисање и комуникације 94458 70396

Издавачке делатности 71795 51659

Кинематографска, телевизијска и музичка продукција 29317 22154

Програмске активности и емитовање 101961 83495

Телекомуникације 91709 64461

Рачунарско програмирање и консултантске делатности 110193 83875

Информационе услужне делатности 77374 56166

Финансијске делатности и делатност осигурања 101049 73407

Финансијске услуге, осим осигурања и пенз. фондова 109580 79790

Осигурање, реосигурање и пензијски фондови 94512 68010

Помоћне делатности у финанс. услугама и осигурању 34384 25750

Пoсловање некретнинама 60860 43942

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 92153 67902

Правни и рачуноводствени послови 66505 50172

Управљачке делатности и саветовање 151569 114977

Архитектонске и инжењерске делатности 79817 57605

Научно истраживање и развој 101457 72920

Рекламирање и истраживање тржишта 128467 95016

Остале стручне, научне и техничке делатности 42116 30982

Ветеринарска делатност 46662 34060

Административне и помоћне услужне делатности 45029 32659

Изнајмљивање и лизинг 31683 23615

Делатности запошљавања 75754 54417

Делатност путн. агенција, тур-оператора и резервације 27451 20444

Заштитне и истражне делатности 31029 22580

Услуге одржавања објеката и околине 46966 34118

Канцеларијско-административне и помоћне делатности 62934 45915

Државна управа и обавезно социјално осигурање 60691 43544

Образовање 57732 41432

Здравствена и социјална заштита 40590 29093

Здравствене делатности 41385 29594

Социјална заштита са смештајем 37825 27421

Социјална заштита без смештаја 37479 27110

Уметност; забава и рекреација 45316 32739

Стваралачке, уметничке и забавне делатности 47188 33803

Делатност библиотека, архива, музеја и галерија 45470 32824

Коцкање и клађење 47192 34144

Спортске, забавне и рекреативне делатности 38382 28001

Остале услужне делатности 38047 28280

Делатност удружења 53802 39013

Поправка рачунара и предмета за личну употребу 32655 25043

Остале личне услужне делатности 36531 27118
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3. Индекси зарада

I 2017
XII 2016

I 2017
I 2016

I 2017
Ø  2016

I 2017
XII 2016

I 2017
I 2016

I 2017
Ø  2016

Номинални индекси зарада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 77.7 102.6 90.2 77.6 102.6 90.0

СРБИЈА – СЕВЕР 74.7 101.9 88.4 74.6 101.9 88.2

Београдски регион 77.7 103.7 91.0 77.4 103.5 90.7

Регион Војводине 70.8 100.4 85.0 70.9 100.4 84.9

СРБИЈА – ЈУГ 83.2 103.7 93.3 83.3 103.8 93.3

Регион Шумадије и Западне Србије     82.0 105.5 94.3 82.2 105.6 94.5

Регион Јужне и Источне Србије        84.7 101.5 92.1 84.8 101.7 92.1

Регион Косово и Метохија ... ... ... ... ... ...

Реални индекси зарада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 76.6 100.2 88.7 76.5 100.2 88.5

Регион Војводине 70.0 97.8 83.6 70.1 97.8 83.5

Индекси зарада Индекси зарада без пореза и доприноса
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2. Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, јануар 2017. године
РСД

Зараде Зараде без пореза и доприноса 

I 2017 I 2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 57231 41508

СРБИЈА – СЕВЕР 62413 45289
Београдски регион 72130 52367
Регион Војводине 52282 37910

СРБИЈА – ЈУГ 50313 36460
Регион Шумадије и Западне Србије      49773 36189
Регион Јужне и Источне Србије        50959 36783
Регион Косово и Метохија ... ...



http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=24

Методолошка објашњења
  
 
Подаци у овом саопштењу добијени су на основу Месечног статистичког истраживања о

запосленима и о зарадама запослених (РАД-1) и на основу података Министарства финансија (Пореске
управе).  

Подаци о зарадама запослених код правних лица у свим облицима својине прикупљени су путем 
статистичког истраживања РАД-1, док се подаци о зарадама запослених код предузетника преузимају из
евиденције Пореске управе и од 2009. године се узимају у обзир при израчунавању просечних зарада. 

Под појмом „запослени“ се у овом истраживању, а у складу са чланом 5 Закона о раду,
подразумева физичко лице које је у радном односу код послодавца. Лица ангажована по основу уговора о
делу или уговора о обављању привремених и повремених послова немају заснован радни однос, односно 
немају статус запослених лица, па се подаци о њиховом броју и њиховим зарадама не прикупљају овим
истраживањем. 

Зарада је дефинисана у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 
75/2014).  

Под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и
доприноси. Зараду чине: исплате за рад с пуним, краћим од пуног или дужим од пуног радног времена
(прековремени рад), заостале исплате или разлике у зарадама за раније месеце исплаћене у извештајном 
месецу, регрес за коришћење годишњег одмора, као и накнаде за дежурства, рад ноћу и рад у сменама,
рад недељом и празником, за исхрану у току рада, као и накнаде за неизвршене часове рада (годишњи
одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у
раду који није настао кривицом радника). 

У зараду се не укључују: накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за
долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, за
смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за 
чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде
трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења,
јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања на којa се не плаћају порези и доприноси. 

У саопштењу су приказане просечне зараде и просечне зараде без пореза и доприноса,
исплаћене у месецу, без обзира на који се период односе. Подаци представљају просечне зараде
исплаћене према месту рада, а не према месту становања запослених. 

Разврставање података по делатностима врши се у складу са Уредбом о класификацији
делатности („Службени гласник РС“, број 54/10), док је територијална подела извршена према Уредби о
номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10). 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово
и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

 
Напомена: Подаци о просечним зарадама по областима КД (2010) за АП Војводину, као и подаци

о просечним зарадама по секторима КД (2010) за регионе, могу се наћи у бази података на нашем сајту на
адреси:  
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