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ТРОШКОВИ РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 2008. 

 

У овом саопштењу први пут се објављују подаци добијени истраживањем о трошковима 
рада у Републици Србији које је спроведено у складу са уредбама Европске уније. 

Просечни месечни трошкови рада по запосленом у Републици Србији за 2008. годину 
износе 59.176 динара. 

Просечни месечни трошкови рада по извршеном часу рада износе 395 динара, а по 
плаћеном часу 342 динара. 

Бруто зараде запослених у укупним трошковима рада учествују са 79,2%, доприноси на 
терет послодавца са 13,8%, трошкови образовања и усавршавања са 0,4% а остали трошкови са 
7,2%. Укупни трошкови рада умањују се за  0,7%, колико износе субвенције. 

Највећи месечни трошкови рада по запосленом забележени су у делатности Финансијско 
посредовање (105.527 динара), а најмањи у делатности Рибарство (38.393 динара) и Хотели и 
ресторани (39.708 динара). 

 
                                       
 
1. Просечни месечни трошкови рада у Републици Србији, по запосленом и по извршеном и 
плаћеном часу рада, 2008.  

у РСД 
Просечни  месечни трошкови  рада  

  
по запосленом по извршеном часу рада по плаћеном часу рада 

        
УКУПНО1) 59176 395 342 
Бруто зарада запослених  46876 313 271 
       Нето зарада 33856 226 195 
       Доприноси на терет запосленог 8189 55 47 
       Порези на терет запосленог 4832 32 28 
Доприноси на терет послодавца 8194 55 47 
Трошкови образовања и усавршавања 261 2 2 
Остали трошкови2) 4271 29 25 
Субвенцијe3)  426    3   2 
 
1)  Укупни трошкови рада представљају збир исплаћене бруто зараде, доприноса на терет послодавца, трошкова образовања и усавршавања и осталих 

трошкова, умањени за износ субвенције. 
2) Остали лични расходи и накнаде, накнаде трошкова запосленима, трошкови премија осигурања, трошкови за безбедност, заштиту на раду и 
процену ризика, трошкови послодавца у вези са запошљавањем нових радника, трошкови чланарине – доприноси привредним коморама на 
зараде и накнаде зарада, трошкови чланарине синдикатима и другим струковним удружењима. 

3) Субвенције се одузимају од укупних трошкова рада. 
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Структура просечних месечних трошкова рада у Републици Србији, по запосленом, 2008. 
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2. Просечни месечни трошкови рада у Републици Србији, по запосленом, према секторима 
делатности, 2008.  

у РСД  
 Накнаде запосленима 

од тога: 
 

Просечни 
месечни 
трошкови 

рада, укупно 
свега 

бруто зараде 
доприноси на 

терет 
послодавца 

Трошкови 
образовања 
и усаврша-

вања 

Остали 
трошкови1) 

 
Минус: 

субвенције 

        
УКУПНО 59176 55071 46876 8194 261 4271 426 
          

Пољопривредне 
делатности 2) 49745 45410 38885 6525 150 4313 128 
        

Индустрија и 
Грађевинарство3) 53379 48909 41719 7190 172 4820 522 
        

Услужне делатности 4) 63050 59168 50301 8867 319 3950 387 
 
3. Структура просечних месечних трошкова рада у Републици Србији, по запосленом,  
    према секторима делатности, 2008.  

% 
 Накнаде запосленима 

од тога: 
 

Просечни 
месечни 
трошкови 

рада, укупно 
свега 

бруто зараде 
доприноси на 

терет 
послодавца 

Трошкови 
образовања 
и усаврша-

вања 

Остали 
трошкови1) 

 
Минус: 

субвенције 

        
УКУПНО 100,0 93,1  79,2 13,8 0,4 7,2 0,7 
        

Пољопривредне 
делатности 2) 100,0 91,3 78,2 13,1 0,3 8,7 0,3 
        

Индустрија и 
Грађевинарство3) 100,0 91,6 78,2 13,5 0,3 9,0 1,0 
        

Услужне делатности 4) 100,0 93,8 79,8 14,1 0,5 6,3 0,6 
 
1)Остали лични расходи и накнаде, накнаде трошкова запосленима, трошкови премија осигурања, трошкови за безбедност, заштиту на раду и 
процену ризика, трошкови послодавца у вези са запошљавањем нових радника, трошкови чланарине – доприноси привредним коморама на 
зараде и накнаде зарада, трошкови чланарине синдикатима и другим струковним удружењима. 

2) Пољопривреда,  шумарство и водопривреда и Рибарство.  
3) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдевање електричном енергијом, гасом и водом и Грађевинарство.  
4) Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство; Хотели и 
ресторани; Саобраћај, складиштење и везе; Финансијско посредовање; Активности у вези с некретнинама, изнајмљивање и пословне 
активности; Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствени и социјални рад и Остале комуналне, 
друштвене и личне услужне активности. 
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Структура просечних месечних трошкова рада у  
Републици Србији, по запосленом, према секторима делатности, 2008. 
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4. Просечни месечни извршени и плаћени часови рада у Републици Србији, по запосленом,  
    према секторима делатности, 2008.  
 

Часови рада   
  извршени  плаћени  

Учешће извршених часова 
рада у плаћеним часовима 

рада 
(плаћени часови рада = 100)

       
УКУПНО 150 173        86,0 

       

Пољопривредне делатности 2) 151 175          86,0 
       

Индустрија и Грађевинарство3) 150 176 85,0 
    

Услужне делатности 4) 150 171 87,0 
 
 
 
5. Просечни месечни трошкови рада у Републици Србији, по извршеном часу рада,  
    према секторима делатности, 2008.  
                                                                                                                                                                                                                                   у РСД 

Накнаде запосленима 
од тога: 

 

Просечни 
месечни 
трошкови 

рада, укупно 
свега 

бруто зараде 
доприноси на 

терет 
послодавца 

Трошкови 
образовања 
и усаврша-

вања 

Остали 
трошкови1) 

 
Минус: 

субвенције 

        
УКУПНО 395 368 313 55 2 29 3 
        

Пољопривредне 
делатности 2) 330 301 258 43 1 29 1 
        

Индустрија и 
Грађевинарство3) 356 326 278 48 1 32 3 
        

Услужне делатности 4) 421 395 336 59 2 26 3 
 
1)Остали лични расходи и накнаде, накнаде трошкова запосленима, трошкови премија осигурања, трошкови за безбедност, заштиту на раду и 
процену ризика, трошкови послодавца у вези са запошљавањем нових радника, трошкови чланарине – доприноси привредним коморама на 
зараде и накнаде зарада, трошкови чланарине синдикатима и другим струковним удружењима. 

2) Пољопривреда, шумарство и водопривреда и Рибарство.  
3) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдевање електричном енергијом, гасом и водом и Грађевинарство.  
4) Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство; Хотели и 
ресторани; Саобраћај, складиштење и везе; Финансијско посредовање; Активности у вези с некретнинама, изнајмљивање и пословне 
активности; Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствени и социјални рад и Остале комуналне, 
друштвене и личне услужне активности. 
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Методолошка објашњења 

 
 

Истраживање о трошковима рада први пут је у Републици Србији спроведено 2009. године, у 
складу са методолошким препорукама Европског статистичког бироа (Eurostat – Council Regulation 
(EC) No. 530/1999 of 9 March 1999, Commission Regulation (EC) No. 1726/1999 of 27 July 1999, 
Commission Regulation (EC) No. 1737/2005 of 21 October 2005).  

Циљ истраживања о трошковима рада јесте да се прикупе подаци о висини и структури 
трошкова рада које послодавци имају на основу ангажовања радне снаге.   

Подаци о трошковима рада прикупљају се сваке четврте године, на основу Стратегије развоја 
званичне статистике у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 111/06). 

Укупни трошкови рада представљају збир исплаћених нето зарада, доприноса и пореза на терет 
запослених и доприноса на терет послодавца, трошкова образовања и усавршавања и осталих трошкова,  
умањен за износ субвенције. 

Субвенције укључују све врсте субвенција од државе, привредних друштава или организација 
из Србије и иностранства са сврхом субвенционисања трошкова које послодавци имају на основу 
ангажовања радне снаге. Субвенције смањују трошкове рада послодавца. Искључују се субвенције 
које покривају доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравство и незапосленост, трошкове 
образовања и рефундирана средства од фондова  за пензијско и инвалидско осигурање и 
здравствено осигурање. 

Извршени часови рада укључују извршене, стварно одрађене часове рада (ефективне 
часове рада) у пуном радном времену, у радном времену краћем или дужем од пуног радног времена. 
Такође су укључени и часови кад су запослени били на радном месту а нису радили због квара или 
чишћења машина, припреме или чишћења алата, тренутног недостатка посла, одмора краћих од 30 
минута, писања радних извештаја, чекања или застоја за које нису одговорни запослени, а за то су 
време примили зараду. Нису укључени плаћени и неплаћени часови рада кад запослени нису радили 
или их није било на радном месту (дневни одмор дужи од 30 минута, годишњи одмор, плаћено 
одсуство, верски и државни празници, одсуство због боловања краћег и дужег од 30 дана, стручног 
образовања, плаћено одсуство до 7 дана, превоз на посао и са посла). 

Плаћени часови рада су часови рада за које су запослени примили зараду, а укључују 
извршене часове рада у пуном радном времену, краћем или дужем од пуног радног времена и 
неизвршене а плаћене часове рада (годишњи одмор, празници и слободни дани, боловања до 30 
дана и други плаћени а неизвршени часови). Нису укључени рефундирани часови (часови 
породиљског одсуства, скраћеног радног времена родитеља, часови боловања дужег од 30 дана и 
други рефундирани часови). 

Просечни месечни трошак рада по запосленом израчунава се дељењем укупних трошкова 
рада са бројем запослених који су примили зараду. 

 Просечни месечни трошак рада по извршеном часу рада израчунава се дељењем укупних 
трошкова рада са укупним бројем извршених часова рада. 

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). 
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