
 

 
 Образац  РАД – 1/П

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Републички завод за статистику  

Уредба о утврђивању појединих  
статистичких истраживања,  

„Службени гласник РС“, број 110/2009. 
 

           Шифра истраживања: 019030 
 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАПОСЛЕНИМА И О ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

исплаћеним у марту 2010. године  
 

Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 

Месечни извештај о запосленима и о зарадама запослених подносе правна лица (привредна друштва, предузећа, 
установе, задруге и организације) и њихове јединице у саставу, по организационо-територијалном принципу, на нивоу 
општине. Уколико правно лице има јединице у саставу које обављају различиту делатност у односу на основну делатност  
правног лица или се налазе ван општине седишта правног лица, у извештају не приказује податке за ове јединице, јер су 
оне обавезне да достављају посебан извештај статистичком органу на чијој се територији налазе. 

Извештај РАД-1 попуњава се у два примерка, од којих један остаје организацији, а други се доставља 
надлежном статистичком органу. 

   ПОПУЊАВА  СТАТИСТИКА 

1. ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           

            

а) Назив/пословно име:            

      Редни број из адресара  

              

 (територијално издвојена јединица уписује назив/пословно име правног лица у чијем је 
саставу и свој назив) 

  

          

б) Матични број:             

         
 Редни број јединице у саставу:             

               
в) Правна форма организовања:            

         
г) Облик својине:              

        
д) Порекло капитала:              

        
ђ) Општина:    Место (насеље):             

               

 Улица и број:         

                 

2. ДЕЛАТНОСТ            

  (подгрупа Класификације делатности)           
           

3. КОНТАКТ ОСОБА:            
    Подручно одељење    

4. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (за контакт):          
           

    Таб. 1. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИСПЛАЋЕНЕ У МАРТУ 2010.                                                                                         РСД 

1. Зараде  

2. Порези на терет запосленог  

3. Доприноси на терет запосленог  

4. Зараде без пореза и доприноса (нето зарада = 1 - 2 - 3)  
 
Таб. 2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ МЕСЕЦА  

Укупно  
1. Број запослених, по кадровској евиденцији 

Од тога: жене  

Укупно  
2. Број запослених који су примили зараду 

Од тога: жене  

3. Број запослених који су примили минималну зараду  
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Према Закону о раду („Сл. гласник РС“, број: 24/2005 и 61/2005) а сходно чл. 105, зарада се састоји од зараде 
за обављени рад и време проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца 
(награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду. 

Као зарада у смислу става 1. члана 5. сматра се зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из 
зараде. 

Под зарадом се подразумевају сва примања из радног односа, осим накнада трошкова запосленог у вези са 
радом (накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству, за смештај и исхрану за рад и боравак на терену), отпремнине при одласку у пензију, накнаде трошкова 
погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде и солидарне 
помоћи. 
Табела 2: 
Ред 1  - Уписује се број запослених - према подацима кадровске евиденције (укључујући и приправнике). 
Ред 2  -  Уписује се број запослених који су примили зараду (узима се из платног списка, а не израчунава 

се из броја часова рада). 
Ред 3  - Уписује се број запослених који су примили минималну зараду. 

Таб. 3.  ЗАРАДЕ (БРУТО) ЗАПОСЛЕНИХ ИСПЛАЋЕНЕ У МАРТУ 2010. И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, ПО КАДРОВСКОЈ 
ЕВИДЕНЦИЈИ, ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Ред. 
бр. Степен стручне спреме Маса  зарада 

(укупно) 
Број запослених 

(укупно) 

Маса зарада 
исплаћених 

 женама 

Број запослених 
жена 

1. Укупно     

2. Висока стручна спрема1)     
3. Виша стручна спрема     
4. Средња стручна спрема     
5. Нижа стручна спрема     
6. Висококвалификовани     
7. Квалификовани     
8. Полуквалификовани     
9. Неквалификовани     

1) Укључују се и запослени који су, према Болоњској конвенцији, завршили академске или струковне студије.  
Напомена: Степен стручне спреме (потребна квалификација) за обављање одређених послова је степен стручног 

образовања утврђен за радно место (општим актом: систематизацијом радних места предузећа или друге 
организације). 

Таб. 4.  ЗАПОСЛЕНИ, ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ,  
ПРЕМА ВИСИНИ ЗАРАДА (БРУТО) ЗАПОСЛЕНИХ  
ИСПЛАЋЕНИХ У МАРТУ 2010. 

1. Укупно  
2. Нису примили зараду  
3. Примили до 15000 динара  
4. 15001 – 20000 динара  
5. 20001 – 25000 динара  
6. 25001 – 35000 динара  
7. 35001 – 45000 динара  
8. 45001 – 65000 динара  
9. 65001 – 85000 динара  

10. 85001 – 110000 динара  
11. 110001 – и више динара  

Напомена: Приказују се сви запослени, без обзира на то колики  су фонд часова  
рада остварили у месецу за који се подноси извештај. 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 

Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 

Напомена:   


