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УВОД 
 
 

 
Висока стопа незапослености, ниска стопа запослености,  

деиндустријализација, веома изражена корупција, распрострањена сива 
економија, високе цене основних животних намирница и у много тога осталог 
што има негативни предзнак, за последицу има све тежи материјалнио и 
социјални положај запослених. 

На погоршање материјалног и социјалног положаја запослених, такође, 
негативан утицај имају: ниске стопе раста бруто домаћег производа  и 
индустријске производње, висок буџетски дефицит, високо учешће јавног и 
спољног дуга у БДП, рашрена појава избегавања плаћања пореза и доприноса, 
неликвидност привредних субјеката, ниска конкурентност привреде,законска 
решења која за последицу имају смањење плата и пензије и друго.  
 Најбољи показатељ материјалног положаја запослених и већине грађана у  
Србији је чињеница да је, према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику (од 31. 3. 2016. године), стопа ризика од сиромаштва 
или социјалне искључености ( која показује удео појединаца који су у ризику 
од сиромаштва или су изразито материјално депривирани  или живе у 
домаћинствима веома ниског интензитета рада - од доношења стратегије 
Европа 2020, овај индикатор постаје најаважнији показатељ угрожености) у 
2015. години износила је 41,3% (према Анкети о приходима и условима 
живота- The Survey ). Другим речима, близу 3 милиона грађана Србије 
материјално је угрожано.  по чему смо, нажалост, на првом месту у Европи. 
 
 

* 
*      * 

 
 Информација и материјално-социјалном положају запослених у 
Републици Србији састављена је у складу са Планом рада Председништва и 
Већа СССС за 2016. годину, усвојеним на седници Већа одржаној 15. марта 
2016. године. 
 
 
1. АКТУЕЛНА  ЕКОНОМСКА  КРЕТАЊА У СРБИЈИ 

 
 

Највећи структурни проблеми економије Републике Србије су: низак 
привредни раст, висок фискални дефицит, висок јавни дуг и висока стопа 
незапослености. 
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Стопе раста, односно пада бруто домаћег производа (БДП), у периоду 
од 2011. до 2015. године износиле су: 2011. год. 1,4%, 2012. год. -1,0%. 2013. 
год. 2,6%, 2014. год. -1,8% и 2015. год. 0,8%. 

Низак привредни раст је последица недовољног нивоа инвестиција. 
Учешће инвестиција у БДП, у периоду од 2010.-2014. године просечно је 
износило 18,5%, а у 2015. години 18,1%. 

Фискални дефицит у 2015. години смањен је на 3,7% БДП-а, са 6,6% 
БДП-а из 2014. године. 

Упркос смањењу фискалног дефицита, што је последица мера фискалне 
консолидације, он је и даље веома висок. 

Јавни дуг на крају 2015. године износио је 24,8 милијарде евра, односно 
76% БДП-а. 

Тржиште рада у Републици Србији карактерише: висока стопа 
незапослености, ниска стопа запослености, висока стопа неформалне 
запослености, висока стопа незапослености младих, дуго чекање на посао и др. 
Стопа незапослености у IV кварталу 2015. године износила је 17,7%, стопа 
запослености 42,7% , стопа активности 51,9% , стопа неактивности 48,1% и 
стопа неформалне заппослености 20,4%. 

Просечна зарада, без пореза и доприноса, у 2015. години, у Србији, 
износила је 44.432 динара и у односу на просечну зараду остварену у 2014. 
години она је ниминално била нижа за 0,2% , а реално за 2,1% . 

Вредност просечне потрошачке корпе у 2015. години износила је 
66.903,21 динар, а минималне 34.825, 04 динара.  

За куповину просечне потрошачке корпе у 2015. години била је потребно 
1,51 просечних зарада, без пореза и доприноса, односно, речено другим речима, 
просечна зарада   покривала је 66,41% просечне потрошачке корпе. 

Минимална зарада у износу од 21.054 динара (121,00 динар x просечно 
174 радна часа) покрива 60,46% минималне потрошачке корпе, односно за 
куповину минималне потрошачке корпе потребно је 1,65 минималних зарада. 

Потрошачке цене у децембру 2015. године, у поређењу са истим 
месецом претходне године, повећане су 1,5% , док просечан годишњи раст 
износио је 1,9% . 

Висок буџетски дефицит био је основни разлог за спровођење мера 
фискалне консолидације. 

Према Фискалној страстегији за 2016. Годину са пројекцијама за 2017. 
и 2018. gодину (,,Службени гласник РС”, број 100/15), основни циљеви 
економске политике у наредном средњорочном периоду фокусирани су на: 

а) Наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање 
макроекономске стабилности уз заустављање даљег раста дуга и успостављање 
тренда његовог смањења; 

б) Јачање стабилности и отпорности финансијског сектора решавањем 
питања проблематичних кредита; и 

в) Отклањање препрека привредном расту и подизању конкурентности 
спровођењем свеобухватних структурних реформи и наставак примене 
структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање 
ефикасности јавног сектора. 
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Приоритети фискалне политике су: даље јачање пореске дисциплине, 
повећање ефикасности наплате пореза и борба против сиве економије.  

Спровођење мера фискалне консолидације неминовно се одража 
напословање Републичког фонда и здравствених установа. 

 
Гувернерка Народне банке Србије, на презентацији одржаној 24.05.2016. 

године, изнела је најновије податке о очекиваним економским кретањима у овој 
години:  

- Фискални дефицит у првом тромесечју мањи је за четвртину у односу на 
исти период претходне године и износи 1,7% процењеног бруто домаћег 
производа, док је прошле године у истом периоду износио 2,4%.  

- Текући дефицит платног биланса више је него преполовљен у односу на 
исти период прошле године и износи 3,3% процењеног бруто домаћег 
производа и даље је у потпуности покривен страним директним инвестицијама.  

- На побољшање фискалних изгледа утицао је одржив раст пореских 
прихода, а смањење текућег дефицита је резултат повољнијих 
спољнотрговинских кретања.  

- Раст извоза и економске активности биће настављен и у наредном 
периоду, чак и бржим темпом него што се очекивало. Раст извоза од 13,4% 
међугодишње (изражен у еврима) у првом тромесечју изузетно је снажан, а 
карактерише га и висок раст и повољна структура страних директних 
инвестиција.  

- Због повољнијих резултата, који су реализовани већ у првом тромесечју, 
НБС је ревидирала своју пројекцију привредног раста за ову годину са 1,8% 
навише и тренутно су очекивања да ћемо 2016. годину завршити са растом БДП 
између 2,3% и 2,5%. Имајући у виду тренутна кретања, далеко је извесније да 
ће коначни ниво раста бити у горњој граници пројекције, значи на нивоу од 2,5 
процената. Као и до сада, очекује се да се раст у све већој мери заснива на 
инвестицијама у извозно оријентисане секторе, што гарантује његову 
одрживост. 

- Инфлација је у Србији остала релативно ниска и у априлу је износила 
0,4% међугодишње. Дезинфлаторни притисци су очекивано били присутни по 
основу домаћих фактора, али и неочекивано снажни по основу кретања цена у 
међународном окружењу. Нижа пројектована инфлација код наших главних 
спољнотрговинских партнера, пре свега зоне евра, и настављен пад цена 
примарних пољопривредних производа на светском тржишту почетком године 
утицали су на то да, у односу на фебруар, нова пројекција инфлације за ову 
годину буде нешто нижа. Међугодишња инфлација би од маја требало да 
започне постепен раст и врати се у границе циља почетком следеће године, а 
након тога да се стабилизује на нивоу који је нешто изнад 3%.  

- Још боље макроекономске показатеље и изгледе за наредни период 
препознале су и потврдиле Еврпоска комисија, која је ревидирала навише 
пројекцију нашег привредног раста за ову и следећу годину, и рејтинг агенције, 
које су побољшале изгледе кредитног рејтинга Србије.  
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Програм нове Владе Републике Србије, како су навела нека средства 
информисања, састојаће се из десет тачака, и то: 

1. Нова радна места: смањење незапослености и улагање у нова радна 
места за будућност 

2. Уравнотежен буџет: решавање проблема из прошлости 
3. Повезивање Србије са светом: улагање у инфраструктуру и 

туризам како би Србија постала регионално саобраћајно чвориште 
4. Покренути пољопривреду: подстаћи наше земљораднике да увећају 

и прошире производњу 
5. Квалитетно образовање младих: реформа образовног система 

Србије предшколско 
6. Здравље на првом месту: нови план за здравствену заштиту за вас 

и вашу породицу  
7. Обезбедити праведно друштво: борба против корупције и подршка 

онима којима је најпотребнија кроз праведнији систем социјалне заштите 
8. Систем који служи грађанима: корените промене ка ефикасном 

јавном сектору 
9. Очување безбедности земље: борба против криминала, очување 

националне безбедности и борба против тероризма 
10. Пут Србије у Европску унију. 
Свака од наведених тачака у Програму биће детаљно разрађена.  

 
 
2. ЗАРАДЕ 
 
2.1. ПРОСЕЧНА ЗАРАДА 
 

Просечна зарада исплаћена у априлу 2016. године износи 67.464 динара. 
У односу на просечну зараду исплаћену у марту 2016. године, номинално је 
већа за 7,0% и реално је већа за 6,6%. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2016. године 
износи 49.249 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и 
доприноса исплаћеном у марту 2016. године, номинално је већа за 7,4% и 
реално је већа за 7,0%. 

Раст зарада исплаћених у априлу, у односу на март 2016. године, резултат 
је како динамике исплата, тако и исплате годишњих и кварталних бонуса. 
Наиме, због ускршњих и првомајских празника, крајем априла су исплаћене и 
зараде које би иначе биле исплаћене почетком маја.     

• Просечна зарада исплаћена у априлу 2016. године номинално је 
већа за 7,9% и реално је већа за 7,5% од просечне зараде исплаћене 
у априлу 2015. године. 

• Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2016. 
године номинално је већа за 8,0% и реално је већа за 7,6% у односу 
на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 
2015. године. 
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- Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–април 2016. године, у 
поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–април 
2015. године, номинално је већа за 5,4%, а реално је већа за 4,2%. 

- Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–
април 2016. године, номинално је већа за 5,4 и реално је већа за 4,2% у 
односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду 
јануар-април 2015. године.  

 
Табела 1: Просечна зарада у Републици Србији 
Месец у 

2016.  
Број „Сл. Гл. 

РС“  
Бруто зарада  Нето зарада  

Износ  Ланчани индекс  Износ  Ланчани индекс  
Јануар  15/16 55.763 78,8 40.443 78,6 

Фебруар  31/16 61.279 109,9 44.450 109,9 
Март - 63.029 102,9 45.870 103,2 

Април - 67.464 107,0 49.249 107,4 
 
 

Табела 2: Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије 
-  РСД 

  Зараде Зараде без пореза и 
доприноса 

Регион IV/2016 I–IV/2016 IV/2016 I–IV/2016 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  67.464 61.914 49.249 45.026 
СРБИЈА – СЕВЕР  76.219 68.962 55.834 50.247 
Београдски регион 83.095 77.144 60.742 56.221 
Регион Војводине 68.946 60.179 50.643 43.834 
СРБИЈА – ЈУГ  55.707 52.510 40.404 38.060 
Регион Шумадије и Зап.Србије       54.375 51.179 39.545 37.200 
Регион Јужне и Источне Србије         57.327 54.127 41.450 39.103 
Регион Косово и Метохија ... ... ... ... 

 
 
2.2. МИНИМАЛНА ЗАРАДА 

 
Сагласно Одлуци Владе Републике Србије о висини минималне цене рада 

за период јануар–децембар 2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 79/2015, у 
даљем тексту: Одлука), минимална цена рада, без пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање, по радном часу за период јануар–децембар 
2016. године износи 121 динар (нето).   

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према 
утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у марту 
2016. године исплаћују минималну зараду за фебруар 2016. године, послодавци 
исплаћују важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 
динар и обрачунавају број часова за месец за који врше исплату – дакле, за 
фебруар. Исто тако, ако у мају 2016. исплаћују минималну зараду за било који 
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претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну 
нето зараду по часу рада у висини 121,00 динар и обрачунати број часова за 
месец за који врше исплату. 
 
Табела 3: Минимална зарада у Републици Србији 
 
Месец Износ 

минималне 
зараде по 

радном часу 

Број часова 
рада 

Укупно месечно – 
нето 

Укупно месечно 
– бруто 

Јануар  

121,00 дин. 

 

168 20.328,00 дин. 27.343,22 дин. 
Фебруар 168 20.328,00 дин. 27.343,22 дин. 
Март 184 22.264,00 дин. 30.104,99 дин. 
Април 168 20.328,00 дин. 27.343,22 дин. 
Мај 176 21.296,00 дин. 28.724,11 дин. 

  
Наведена висина минималне зараде на нивоу месеца може варирати 

зависно од остварених часова рада запосленог који, такође, варирају у 
зависности од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, 
рада у сменама и сл. 

Социјално–економском савету Србије 17.02.2016. године достављена је 
„Иницијатива за повећање висине минималне цене рада у Републици 
Србији за 2016. годину на 140 динара по радном часу“ (са садашњих 121 
динар) – од стране СССС и УГС Независност. 

 
 

3. ИНФЛАЦИЈА  
 

Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у 
Србији, у априлу 2016. године, у односу на март 2016. године, у просеку више 
за 0,4%. Потрошачке цене у априлу 2016. године, у поређењу са истим месецом 
претходне године, повећане су 0,4%, док су у поређењу са децембром 2015. 
године повећане 0,8%. 

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих 
према намени потрошње, у априлу 2016. године, у односу на претходни месец, 
раст цена је забележен у групама Одећа и обућа (2,1%), Транспорт (1,3%), 
Рекреација и култура (1,0%), Храна и безалкохолна пића (0,4%), Комуникације 
(0,2%), као и у групама Алкохолна пића и дуван и Намештај, покућство и 
текуће одржавање стана (за по 0,1%).  

Пад цена је забележен у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и 
друга горива (-0,5%) и Образовање (-0,2%). 

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 
Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:  

– месечна дефлација у априлу 2016. (у односу на март 2016) износи 0,4%;  
– годишња инфлација у априлу 2016. (у односу на април 2015) износи 0,4%. 
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Табела 4: Упоредни преглед кретања потрошачких цена и  
        стопе инфлације у 2016.  

 Месец Индекс 
потрошачких цена 

Месечна стопа 
инфлације 

Годишња стопа 
инфлације 

Јануар  100,6 0,6% 2,4% 
Фебруар  99,9 -0,1% 1,5% 
Март 99,9 -0,1% 0,6% 
Април 100,4 0,4% 0,4% 
 
 
4. ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА 
 

Према саопштењу Републичког завода за статистику од 28.04.2016. 
године, индустријска производња у Републици Србији у марту 2016. године 
већа је за 8,8% него у марту 2015. године, а у односу на просек 2015. године 
већа је за 9,5%. Индустријска производња у периоду јануар–март 2016. 
године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 10,5%.  

Посматрано по секторима, у марту 2016. године, у односу на исти месец 
2015, забележена су следећа кретања: 

- сектор Рударство – раст од 16,6%, 
- сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 

– раст од 16,6%, и 
- сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,9%. 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у марту 
2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до 
раста у производњи:  

• трајних производа за широку потрошњу (25,9%),  
• енергије (15,3%),  
• интермедијарних производа, осим енергије (10,0%), и 
• нетрајних производа за широку потрошњу (4,6%),  
док је пад забележен у производњи: 
• капиталних производа (5,0%). 
 
Обим индустријске производње у марту 2016. године, у односу на март 

2015, бележи:  
– раст код 22 области (учешће у структури индустријске производње – 86%), а 
– пад код 7 области (учешће у структури индустријске производње – 14%). 

Највећи утицај на раст индустријске производње у марту 2016. године, у 
односу на исти месец 2015. године, имале су: Производња електричне енергије, 
Експлоатација угља, Производња прехрамбених производа, Производња 
производа од гуме и пластике, и Производња дуванских производа.  

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2016. године, 
у односу на фебруар 2016. године показује да је за индустрију – укупно 
остварен раст индустријске производње од 0,2% и да је за прерађивачку 
индустрију остварен раст од 0,9%. 
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Десезонирани индекс индустријске производње за март 2016. године, 
у односу на просек 2015. године за индустрију – укупно показује да је 
остварен раст од 4,1%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,2%. 

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису 
обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку 
изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена 
индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња 
у марту 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске 
производње већа је за 8,1%, а код прерађивачке индустрије већа je за 5,2%.  
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5. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД 
- Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији, IV квартал 2015.  
 

У свом Саопштењу број од 29.02.2016. године, Републички завода за 
статистику је објавио податке о кварталном бруто домаћем производу у Србији 
за IV квартал. Обрачун је извршен према производном и расходном приступу, у 
текућим и сталним ценама. 

Према тим подацима: 
- Реални раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2015. године, у 
односу на исти период претходне године, износио је 1,2%.   
- Десезонирана серија података показује да је БДП у четвртом кварталу 2015. 
године остао на истом нивоу, у односу на претходни квартал. 

Посматрано по делатностима, у четвртом кварталу 2015. године у односу 
на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате 
вредности забележен је у сектору грађевинарства, 8,0%, сектору 
индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 6,8% и 
сектору финансијских делатности и делатности осигурања, 4,1%. Значајан 
пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и 
рибарства, 6,7%. 

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом 
кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године реални раст 
забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу државе, 0,8%, 
бруто инвестиције у основне фондове, 7,8%, извоз робе и услуга, 6,1% и увоз 
робе и услуга, 5,0%. Реални пад забележен је код следећих агрегата: издаци за 
финалну потрошњу домаћинстава, 0,3% и издаци за финалну потрошњу 
непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,0%. 
 
 
6. ЗАПОСЛЕНОСТ 

 
Према подацима Националне службе за запошљавање, крајем фебруара 

2016. године број незапослених лица која активно траже запослење износио је 
748 хиљада, што је у односу на исти месец претходне године смањење за 1,5%. 
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- Анкета о радној снази, ревидирани подаци за 2014. и 2015. годину 
 
Републички завод за статистику (РЗС) објавио је 11.05.2016. године 

ревидиране податке из Анкете о радној снази (АРС) за 2014. и 2015. годину.  
С обзиром да је почев од 2016. године промењен систем оцењивања, 

ревизија је урађена како би се превазишао ефекат ове промене и обезбедила 
упоредивост података за период који следи са подацима из 2014. и 2015. 
године. 

Подсећања ради, систем оцењивања је промењен и у 2015. години, када је 
постигнута  потпуна усаглашеност са европским стандардима. Нова промена 
има за циљ обезбеђивање још бољег квалитета оцена добијених из АРС-а, при 
чему се оцене добијене применом новог метода не разликују битно од 
пређашњих (видети табеле 1 и 2).  

Приликом израчунавања пондера (тежинских фактора), којима се узорак 
експандира на целу популацију, поред  дистрибуције становништва по полу и 
петогодиштима старости, узета је у обзир и дистрибуција домаћинстава према 
броју чланова, уз услов да су пондери једнаки за сва лица која припадају истом 
домаћинству, као и за само то домаћинство, што обезбеђује конзистентне оцене 
на бази домаћинстава и на бази лица. 
 
Табела 5: Основни показатељи тржишта рада у 2014. и 2015. години 

            - Ревидирани резултати- 
 2014 2015  

  I кв II кв III кв IV кв Год 
просек 

I кв. II кв. III кв IV кв Год 
просек 

  (у хиљадама) 
Активни 3117,4 3212,1 3199,2 3141,8 3167,6 3091,6 3129,9 3147,2 3135,6 3126,1 
Запослени 2453,6 2548,3 2626,8 2609,0 2559,4 2504,1 2587,8 2623,9 2580,8 2574,2 
Незапослени 663,7 663,8 572,4 532,8 608,2 587,5 542,1 523,3 554,8 551,9 
Неактивни 2992,7 2890,6 2896,1 2946,8 2931,6 2989,6 2941,9 2900,2 2903,7 2933,9 

 (у процентима) 
Стопа активности* 51,0 52,6 52,5 51,6 51,9 50,8 51,5 52,0 51,9 51,6 
Стопа 
запослености** 

40,2 41,8 43,1 42,9 42,0 41,2 42,6 43,4 42,7 42,5 

Стопа 
незапослености*** 

21,3 20,7 17,9 17,0 19,2 19,0 17,3 16,6 17,7 17,7 

Стопа 
неактивности**** 

49,0 47,4 47,5 48,4 48,1 49,2 48,5 48,0 48,1 48,4 

Стопа неформалне 
запослености***** 

19,7 20,4 22,8 21,8 21,2 19,7 19,7 21,5 20,4 20,4 

* Стопа aктивности представља удео запослених и незапослених у укупном 
становништву старом 15 и више година. 
** Стопа запослености представља удео запослених у укупном становништву 
старом 15 и више година. 
*** Стопа незапослености представља удео незапослених у укупном броју 
активних становника (запослени и незапослени). 
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**** Стопа неaктивности представља удео лица неактивних на тржишту рада 
у укупном становништву старом 15 и више година. 
***** Стопа неформалне запослености представља удео лица која раде без 
формалног уговора о раду у укупном броју   запослених. Ова категорија 
обухвата запослене у нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим 
фирмама, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог 
осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.         
 

Применом нове методе оцењивања постигнута је и већа прецизност оцене 
формалне запослености из Анкете о радној снази у поређењу са регистрованом 
запосленошћу коју РЗС од недавно публикује на бази података из Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног 
регистра (СПР). 

 
Табела 6: Поређење регистроване запослености (ЦРОСО) и формалне 
запослености (АРС) 

 2015 
  I кв. II кв. III кв. IV кв. Год.просек 
  (у хиљадама) 
AРС, пре ревизије 2010,6 2090,0 2080,7 2060,7 2060,5 
АРС, након ревизије 2010,5 2078,3 2058,6 2053,5 2050,2 
ЦРОСО 1981,6 1990,7 2002,7 2008,2 1995,8 
*Подаци из ЦРОСО нису доступни за 2014. годину 
 
 
7. ПЕНЗИЈЕ 
 

Просечно исплаћена пензија у фебруару 2016. године реално је смањена у 
односу на исти месец претходне године за 0,4%. Смањење просечно исплаћене 
пензије у овом периоду значајно је ублажено највећим делом захваљујући 
ниској базној вредности, а с обзиром да се мере фискалне консолидације 
примењују од краја 2014. године. Просечно исплаћена пензија у том месецу 
чинила је 51,7% просечне нето зараде, што је смањење за 1,5 п.п. у поређењу са 
истим месецом претходне године. Истовремено, укупан број корисника пензије 
је смањен за 0,3%. 

Просечно исплаћена пензија у 2015. године, код категорије запослених, 
износила је 25.219 динара и чинила је 55,0% просечне зараде. 

Као последица начина на који је спроведена приватизација у Србији и 
изражених процеса деиндустријализације, однос између броја корисника 
пензије и броја осигураника, односно броја запослених из године у годину је 
неповољнији. За систем финансирања пензијског осигурања какав постоји у 
Србији (текуће финансирање: pay-as-you-go: PAYG) неопходно је да на једног 
корисника пензије постоје три запослена. 

У Србији на једног корисника пензије долази 1,1 запослени, односно 
осигураник (Табела 7). 
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Табела 7:  Преглед  кретања односа броја  корисника пензије 
        и броја осигураника – све категорије 

Година Бр. корисника пензије* Број осигураника ОДНОС 
0 1 2       1     :     2 

1999 1.497.975 2.633.960 1     :     1,8 
2000 1.510.801 2.559.122 1     :     1,7 
2001 1.551.691 2.543.373 1     :     1,6 
2002 1.511.497 2.485.974 1     :     1,6 
2003 1.505.572 2.428.828 1     :     1,6 
2004 1.506.067 2.319.061 1     :     1,5 
2005 1.508.976 2.422.338 1     :     1,6 
2006 1.544.048 2.358.165 1     :     1,5 
2007 1.569.555 2.317.270 1     :     1,5 
2008 1.580.339 2.232.861 1     :     1,4 
2009 1.603.668 2.116.174 1    :     1,3 
2010 1.626.581 2.024.020 1    :     1,2 
2011 1.638.645 1.963.842 1     :     1,2 
2012 1.703.140 1.899.557 1     :     1,1 
2013 1.722.649 1.875.964 1     :     1,1 
2014 1.739.162 1.846.667 1     :     1,1 
2015 1.735.942 1.991.437       1      :     1,1 

 * Број корисника пензије је стање 31. децембар, од 2012.године обухвата податак за 
професинална војна лица 
 
Табела 8: Кретање учешћа просечне пензије у просечној заради без  пореза  

       и  доприноса (све категорије)     - у динарима 
Година Просечна зарада 

без пореза и доприноса 
Просечна 
пензија* 

Учешће % 
(2/1) 

0 1 2 3 
2002 9.208 6.134 66.6 
2003 11.500 7.390 64.3 
2004 14.108 8.705 61.7 
2005 17.443 10.568 60.6 
2006 21.707 12.151 56.0 
2007 27.759 13.612 49.0 
2008 32.746 17.639 53.9 
2009 31.733 19.788 62.4 
2010 34.142 19.890 58.3 
2011 37.976 21.285 56.0 
2012 41.377 23.024 55.6 
2013 43.932 23.947 54.5 
2014 44.530 24.085 54.1 
2015 44.432 23.196 52.2 

* Од 2012.године са подацима за професионална војна лица 
 14 



Због промене начина усклађивања пензија, учешће просечне пензије у 
просечној заради, без пореза и доприноса, у Републици Србији све је ниже. 

Уколико посматрамо све категорије пензионера, учешће просечне пензије 
у просечној заради смањено је са 66,6% , колико је износило у 2002. години, на 
52,2% у 2015. години (Табела 8). 

Код пензионера из категорије запослених, учешће просечне пензије у 
просечној заради смањено је са 73,0%, у 2002. години, на 56,2% у 2015. години. 
 
 
8. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА 
 

Према Саопштењу за јавност Републичког завода за статистику, од 28.4. 
2016. године, укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за 
јануар–март 2016. године износи: 
– 7811,9 милионa долара – пораст од  4,3% у односу на исти период 
претходне године; 
– 7061,0 милиона евра – пораст од  6,2% у односу на исти период претходне 
године. 

Извезено је робе у вредности од 3412,3 мил. долара, што чини раст од 
9,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности 
од 4399,6 мил. долара, што је за 0,7% више него у истом периоду претходне 
године.  

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 3084,4 милиона, и то 
је повећање од 11,2% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз 
робе имао је вредност од 3976,6 милиона, што представља повећање од 2,6% у 
односу на исти период прошле године.  

Дефицит износи 987,2 мил. долара, што чини смањење од 20,4% у 
односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 
892,2 милиона, што је смањење од 18,9% у поређењу са истим периодом 
претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 77,6% и већа је од покривености у истом 
периоду претходне године, када је износила 71,6%. 

Посматрано регионално, највеће учешће у извозу Србије имао је Регион 
Војводине (30,1%); следи Регион Шумадије и Западне Србије (28,1%), 
Београдски регион (24,8%), Регион Јужне и Источне Србије (16,8%), а око 0,1% 
извоза је неразврстано по територијама.  

Највеће учешће у увозу Србије имао је Београдски регион (43,9%); следе 
Регион Војводине (26,4%), Регион Шумадије и Западне Србије (18,6%), Регион 
Јужне и Источне Србије (10,2%), а око 0,9% увоза није разврстано по 
територијама. Не располаже се  подацима за Регион Косово и Метохија.  

Извоз и увоз по регионима дат је према седишту власника робе у 
моменту прихватања царинске декларације. То значи да власници робе, по 
царинском закону, могу бити произвођачи, корисници, извозници или увозници 
робе. Ову чињеницу треба имати у виду приликом тумачења података по 
регионима. На пример, увоз нафте и гаса највећим делом се обухвата у Региону 
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Војводине и Београдском региону, а то су енергенти за укупну територију 
Србије.  

У структури извоза по намени производа (принцип претежности) 
највише су заступљени производи за репродукцију, 51,6% (1760,4 мил. долара), 
следе роба за широку потрошњу, 38,2% (1302,8) и опрема, 10,2% (348,9). 
Некласификована роба по намени износи 0,0% (0,1 мил. долара).  

У структури увоза по намени производа највише су заступљени 
производи за репродукцију, 52,4% (2306,3 мил. долара), следе роба за широку 
потрошњу, 18,6% (816,6), и опрема, 11,5% (507,9). Некласификована роба по 
намени износи 17,5% (768,0 мил. долара). 

У извозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: 
Италија (562,3 мил. долара), Немачка (466,2), Босна и Херцеговина (275,4), 
Руска Федерација (180,7) и Румунија (176,8).  

У увозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: 
Немачка (560,2 0 мил. долара), Италија (468,0), Руска Федерација (392,6), Кина 
(387,2) и Мађарска (200,4). 

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима 
Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице 
Европске уније чине 65,2% укупне размене.  

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо 
суфицит у размени од 415,8 мил. долара, који је резултат углавном извоза 
пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), 
производа од метала, као и извоза разних готових производа. Када је реч о 
увозу, најзаступљенији су гвожђе и челик, камени угаљ и брикети,  поврће и 
воће, медицински и фармацеутски производи. Извоз Србије износи 559,7 а увоз 
143,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 389,0%.  

Посматрано појединачно по земљама, суфицит у размени остварен је са 
бившим југословенским републикама: Босном и Херцеговином, Црном Гором и 
Македонијом. Од осталих земаља истиче се и суфицит са Италијом, Румунијом, 
Словачком, Уједињеним Арапским Емиратима, Великом Британијом и 
Бугарском. Највећи дефицит јавља се у трговини са Кином (због увоза телефона 
за мрежу станица и лаптопова) и Руском Федерацијом (због увоза енергената, 
пре свега, нафте и гаса). Следи дефицит са, Пољском (увоз делова за моторна 
возила), Турском, Немачком, Мађарском, Белгијом, Француском и др. земљама.  

Према одсецима Стандардне међународне трговинске класификације 
(СМТК), у извозу највеће учешће имају: друмска возила (439,4 мил. долара), 
електричне машине и апарати (271,1), поврће и воће (181,0), житарице и 
производи од њих (165,0) и обојени метали (152,4). Извоз ових пет одсека чини 
35,4% укупног извоза. 

Првих пет одсека са највећим учешћем у увозу су: друмска возила 
(467,7 мил. долара), нафта и нафтни деривати (192,8), електричне машине и 
апарати (187,1), природни гас (142,6) и индустријске машине за општу употребу 
(142,1), а њихов увоз чини 25,7% укупног увоза. Одсек неразврстана роба, у 
који се сада укључује и роба на царинском складишту и у слободној зони, има 
учешће у укупном увозу 17,5%. 
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У марту 2016. године је извезено је  робе у вредности од 1309,2 милиона 
долара, што чини повећање од 10,9% у односу на исти месец претходне године. 
Увоз је износио 1716,0 милиона долара, што је повећање од  2,6%  у односу на 
исти месец претходне године.  

Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 1175,2 милиона 
евра, што чини повећање од 8,3% у односу на исти месец претходне године. 
Увоз је износио 1540,6 милиона евра, што је идентично у односу на исти 
месец претходне године. 

Рачунато у доларима, десезонирани индекс март 2016 / фебруар 2016. 
године показује пораст извоза за 0,6% и пад  увоза за 6,3%. Рачунато у еврима, 
десезонирани индекс март 2016 / фебруар 2016. године показује пораст извоза 
за 0,2% и пад  увоза за 8,1%. 

Према Номенклатури статистике спољне трговине (НССТ) за  месец  
март: 

На листи првих 10 производа у извозу, прво место заузима извоз дизел 
аутомобила, снаге до 1500 cm3 (56 мил. долара);  друго место припада извозу 
сетова проводника за авионе, возила и бродове (47 мил. долара); на трећем 
месту је извоз аутомобила, дизел, преко 1500, али испод 2500 cm3 у вредности 
од 30 мил. долара; следи извоз кукуруза са такође 30  мил. долара, колико 
износи и извоз  цигарета које садрже дуван; следи извоз аутомобила, паљење 
свећицом, преко 1000, али испод 1500 cm3  од 29 мил. долара, колики је био и 
извоз нових спољних гума за аутомобиле;  извоз смрзнутих малина вредео је 24 
мил. долара;  на претпоследњем месту је извоз пшенице,  са 20 мил. долара, а 
последње место заузима  електрична енергија  са 19 мил. долара. 

Листа првих 10 производа у увозу показује да су делови и прибор  за 
моторна возила (83 мил. долара) наш први увозни производ.  Друга по значају 
је сирова нафта (62 мил. долара). На трећем месту увозне листе су лекови за 
малопродају (35 мил. долара). Увоз природног гаса вредео је  31 мил. долара. 
Увоз аутомобила, дизел, преко 1500, али испод 2500 cm3  износио је 24 мил. 
долара.  Гасна уља смо увезли за 15 мил. долара. На увоз камиона, дизел и 
полудизел масе преко 20 тона  потрошено је 14  мил. долара. Аутомобиле, 
паљење свећицом, преко 1000, али испод 1500 cm3  смо увезли за такође 14 мил. 
долара, колико је био и  увоз телефоне за мрежу станица. Последње место 
заузима увоз друмских тегљача за полуприколице са 12 мил. долара. 
 
 
9. ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

Према подацима Министарства привреде у фебруару 2016. године није 
било продаје друштвених предузећа на тендеру, аукцијама и тржишту капитала, 
а продајом мањинског пакета акција на Београдској берзи два претходно 
приватизована предузећа од стране Акцијског фонда остварен је приход од 20 
хиљада евра. 

У периоду јануар – фебруар 2016. године продата су три предузећа на 
тржишту капитала, једно предузеће продајом капитала и остварен приход од 
1,34 мил. евра. Продајом мањинског пакета акција на Берзи четири претходно 
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приватизованих предузећа од стране Акцијског фонда, у овом периоду, 
остварен је приход од 140 хиљада евра, а укупан приход од приватизације 
износи 1,48 мил. евра. 

У периоду од 2002. до 29. фебруара 2016. године продато је 2.415 
предузећа (81 на тендеру, 1.516 на аукцији, 778 на тржишту капитала, 39 
продајом капитала и једно продајом имовине). Остварен приход од продаје 
износио је 2.525,3 мил. евра. Продајом мањинског пакета акција на Берзи 1.053 
претходно приватизованих предузећа од стране Акцијског фонда, остварен је 
приход од 84,3 мил. евра. У овом периоду, укупан приход од приватизације 
износи 2.609,6 мил.евра. 

Према подацима Министарства привреде на дан 25.05.2016. године било 
је 195 матичних предузећа у приватизацији, 710 предузећа у активном 
стечајном поступку, 91 предузеће у поступку контроле извршења уговорених 
обавеза и 657 предузећа у портфолију АФ. 
 
 
10. СИРОМАШТВО И СОЦИЈАЛНА НЕЈЕДНАКОСТ 
- Анкета о приходима и условима живота 
 

Анкета о приходима и условима живота (The Survey on Income and 
Living Conditions - SILC) је по трећипут спроведена на територији Републике 
Србије, у периоду од маја до јула 2015. године. Од укупног броја домаћинстава 
предвиђених за анкетирање у другом таласу (6.663 домаћинства), анкетирано је 
5.680домаћинстава(85,2%), односно 15.552 лица старих 16 и више година. 
Анкета је спроведена методом директног интервјуа (лицем у лице) са 
члановима домаћинства и била је анонимна. 

Циљ овог истраживањаје да се прикупе подаци ради израчунавања 
индикатора о сиромаштву, социјалној искључености и условима живота. 
Спровођење истраживања је од посебног значаја, имајући у виду да је 
засновано на стандардизованој методологији за све државе чланице Европске 
уније, чиме је обезбеђена упоредивост података. Истраживање се спроводи 
једном годишње. 

  
- Главни резултати Aнкете 

  
Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености у 2015. 

години износи 41,3%.  
Стопа ризика од сиромаштва износи 25,4%. Ова лица нису нужно 

сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду. 
 
ДЕФИНИЦИЈЕ: 

- Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује удео 
појединаца који су у ризику од сиромаштва или су изразито материјално  
депривирани или живе у домаћинствима веома ниског интензитета рада. Од 
доношења стратегије Европа 2020, овај индикатор постаје најважнији 
показатељ угрожености. 
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- Стопа ризика од сиромаштва представља удео лица чији је еквивалентни 
приход мањи од релативне линије сиромаштва. Ова лица нису нужно 
сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду. 

 
Лица од 18 до 24 годинe највише су изложена ризику од сиромаштва 

(30,3%), као и лица млађа од 18 година (29,9%) док најнижу стопу ризика од 
сиромаштва имају особе старије од 65 година (19,7%). 

Највећу стопу ризика од сиромаштва имају лица у домаћинствима која 
чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце, 35,8%. као и 
самохрани родитељи с једним дететом или више издржаване деце, 35,4%. 

У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, 
најизложенија ризику од сиромаштва су незапослена лица (46,2%), док је 
најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (8,5%). 
Код самозапослених лица ова стопа износи 37,3%. Стопа ризика од сиромаштва 
код пензионера је 15,2%. 

 
Табела 9: Стопа ризика од сиромаштва по полу и старости 9, % 

 
 

 
Табела 10: Стопа ризика од сиромаштва према најчешћем статусу на тржишту 
рада и полу (за особе старости 18 и више година) 12, %  
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11. КРЕТАЊЕ КУПОВНЕ МОЋИ  
– потрошачка корпа за фебруар 2016. 
 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на 
основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне 
моћи становништва и потрошачкој корпи за фебруар 2016. године. 

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде 
и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у фебруару 2016. године 
већа је него претходног месеца, захваљујући, пре  свега, повећању просечне 
нето зараде.  

1. Просечна потрошачка корпа за месец фебруар 2016. године 
износила је 67.150,62 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из 
претходног месеца за 0,78% или 293,58 динара. 

У односу на фебруар 2015. године Просечна потрошачка корпа већа је за 
1,24%. 

Минимална потрошачка корпа за фебруар 2016. године износила је 
35.037,96 динара и већа је за 0,84% или 135,23 динара, у односу на Минималну 
потрошачку корпу из претходног месеца. 

У односу на фебруар 2015. године Минимална потрошачка корпа већа је 
за 1,41%. 

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у 
фебруару 2016. године у Републици Србији износила је 44.450 динара.  

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 
2016. године, номинално је већа за 9,9% и реално је већа за 10%. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2016. 
године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и 
доприноса исплаћену у фебруару 2015. године, номинално је мања за 4,0% и 
реално је мања за 2,5%. 

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар-
фебруар 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без 
пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-фебруар 2015. године, 
номинално је већа за за 3,5% и  реално је већа за 1,6%. 

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у фебруару 2016. године 
било је потребно 1,51 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било 
је довољно 0,79 просечне зараде. 

У јануару 2016. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је 
потребно 1,66  просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је 
довољно 0,87 просечне зараде. 

У фебруару 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је 
потребно 1,55 просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је 
довољно 0,81 просечне зараде. 

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у 
фебруару 2016. године, износила је 44.450 динара. 

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у фебруару 2016. 
године, статистика је регистровала у Београду (55.533 динара), Панчеву (49.522 
динара), Новом Саду (49.513 динара) и Смедереву (45.916 динара). Просечна 

 20 



месечна зарада испод просека Републике у фебруару 2016. године, забележена 
је у Ужицу (43.049 динара), Зрењанину (42.093 динара), Крагујевцу (41.013 
динара), С. Митровици (39.948 динара),  Нишу (39.835 динара), Суботици 
(39.358 динара), Шапцу (38.471 динара), Зајечару (38.329 динара), Ваљеву 
(37.938 динара), Краљеву (36.904 динара), и Лесковцу (33.716 динара).  

5. Посматрано по градовима, у фебруару 2016. године куповну моћ 
изнад просека Републике имали су Београд, Смедерево, Шабац, Панчево и 
Нови Сад. У свим осталим градовима који се статистички прате просечна 
месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била 
довољна за покриће Просечне потрошачке корпе. 

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у 
Републици (44.450 динара) у фебруару 2016. године, највећу нето зараду 
статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултантским 
делатностима (163.536 динара), Услужним делатностима у рударству (143.462 
динара) и у Рекламирању и истраживању тржишта (132.277 динара). Најнижа 
нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, туроператора и 
резервација (16.132 динара), Изнајмљивању и лизингу (20.001 динара) и 
Поправци рачунара и предмета за личну употребу (24.055 динара). 

 
 

Табела 11: Кретање куповне моћи становништва  
                    у Републици Србији у 2016. години 

Месец Просечна месечна 
нето зарада по 

запосленом 

(без пореза и 
доприноса) 

Потрошачка корпа 

  

Однос 
потрошачке 

корпе и зараде 
Просечна Минимална (3:2) (4:2) 

1 2 3 4 5 6 
jануар  40.443 67.277,45 35.027,65 1,66 0,87 
фебруар 44.450 67.150,62 35.037,96 1,51 0,79 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИЛОГ 
 

1. Приказ основих макроекономских показатеља  
у Републици Србији у 2015. и 2016. години 

 
 

Ред.бр. ПОКАЗАТЕЉИ ПЕРИОД ВРЕДНОСТ 
1 2 3 4 

1. Просечне бруто зараде Април 2016. 
Просек 2015. 

67.464 дин 
61.145 дин 

2. Просечне нето зараде Април 2016. 
Просек 2015. 

49.249 дин 
44.432 дин 

 - Рачунарско програмирање и консултантске дел. Април 2016. 212.780 дин 
 - Услужне делатности у рударству -II- 226.135 дин 
 - Ваздушни саобраћај -II- 134.674 дин 
 - Управљачке делатности и саветовања -II- 292.768 дин 
 - Здавство и социјална заштита -II- 42.385 дин 
 - Образовање -II- 40.784 дин 
 - Трговина на велико и мало и поправка мот.вози -II- 38.049 дин 
 - Услуге смештаја и исхране -II- 28.534 дин 

3. Минимална (нето) зарада   
3.1. По радном часу     Јан 15/Дец 16 121,00 дин 
3.2. -II- Апр 12/Дец 14 115,00 дин 
3.3. Месечни износ минималне зараде 174 ч. Јан/Окт 2010. 15.660,00 дин 
3.4.                       -II- Нов 10/Мај 11 16.530,00 дин  
3.5.                       -II- Јун 11/Март 12 17.748,00 дин 
3.6.                       -II- Април 12/Дец 14 20.010,00 дин 
3.7.                       -II- Јан 15/Дец 16 21.054,00 дин 

4. Запосленост    
4.1. Укупан број запослених    Фебруар 2016. 1.875.567 
4.2. Стопа запослености (15 и више год)-Анкета о РС IV квартал 2015. 42,7% 
4.3. Стопа неформалне запослености – Анкета о РС IV квартал 2015. 20,4% 

5. Запослени према старости – Анкета о РС           
- Претходни резултати 

IV квартал 2015.  

5.1. од 15 до 24  128.871 
5.2. од 25 до 34  559.872 
5.3. од 35 до 44  704.904 
5.4. од 45 до 54  651.145 
5.5. од 55 до 64  402.622 
5.6. од 65 и више г.  110.933 

6.  Незапосленост    
6.1. Број незапослених лица  Фебруар 2016. 748.416 
6.2. Број лица која траже запослење, стање крајем периода -II- 877.814 
6.3. Стопа незапослености – подаци НСЗ -II- 28,5% 
6.4. Стопа незапослености – подаци Анкета о РС IV квартал 2015. 17,7% 

7. Незапослени према старости – НСЗ Март 2015.  
7.1. од 15 до 24  93.616 
7.2. од 25 до 34  185.048 
7.3. од 35 до 44  177.043 
7.4. од 45 до 54  174.573 
7.5. од 55 до 64  118.658 
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8. Незапослена лица,  
по регионима – НСЗ 

Март 2015.  

8.1. Београдски регион  108.712 
8.2. Регион Војводине  179.820 
8.3. Регион Шумадије и Западне Србије  245.739 
8.4. Регион Јужне и Источне Србије  192.766 
8.5. Регион Косова и Метохије  21.901 

9. Неактивни према старости – Анкета о РС 
- Претходни резултати 

IV квартал 2015. 2.924.844 

9.1. 15 – 24 г.  539.184 
9.2. 25 – 34 г.  193.096 
9.3. 35 – 44 г.  149.387 
9.4. 45 – 54 г.  210.354 
9.5. 55 – 64 г.  621.704 
9.6 65 и више година  1.211.120 
10. Незапосленост, према степену стручне спреме 

– НСЗ 
Децембар 2015.  

10.1. I  210.078 
10.2. II  27.291 
10.3. III  179.489 
10.4. IV  219.556 
10.5. V  6.075 
10.6. VI  40.699 
10.7. VII  65.618 
10.8. VIII  134 

11. Индекс потрошачких цена Април 2016/ 
Март 2016 

Април 2016/ 
Април 2015/ 

11.1. Република Србија 100,4 100,4 
12.  Потрошачка корпа – нова  Фебруар 2016. 

12.1. Просечна  67.150,62 дин 
12.2. Минимална  35.037,96 дин 
12.3.  Просечна потрошачка корпа – годишњи просек 2008.- 2014.  

 - 2008. година 45.115,56 дин  
 - 2009. година 47.782,29 дин  
 - 2010. година 52.701,34 дин  
 - 2011. година 56.007,33 дин  
 - 2012. година 59.593,67 дин  
 - 2013.година 64.895,88 дин  
 - 2014. година 66.013,29 дин  
 - 2015. година 66.903,21 дин  

12.4. Минимална потрошачка корпа- годишњи просек 2008.- 2014.  
 - 2008. година 23.908,49 дин  
 - 2009. година 25.183,46 дин  
 - 2010. година 27.821,50 дин  
 - 2011. година 29.822,08 дин  
 - 2012. година 31.599,02 дин  
 - 2013. година 35.109,64 дин  
 - 2014. година 34.302,01 дин  
 - 2015. година 34.825,04 дин  

13. Најнижа месечна основица доприноса за 
обавезно социјално осигурање 

од 1.05.  
до 31.07.2016. год 21.012 дин 
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14.  Спољни дуг 2015.  
 Укупан спољни дуг  26.354 мил евра 
 - Јавни сектор  15.289 мил евра 
 - Приватни сектор  11.065 мил евра 

14.a. Јавни дуг,  
крај периода 

Април 2016.  

 - Укупан јавни дуг  24,3 млрд.евра  
 - Укупан јавни дуг, у % БДП  71,3% 
 - Унутрашњи јавни дуг  9,4 млрд.евра 
 - Спољни јавни дуг  14,9 млрд.евра 

15.  Бруто-друштвени производ  
(процена Министарства финансија) 

2015. 
  

 БДП, текуће цене, млрд динара  3.973,0 
 БДП, мил. евра  32.908,0 
 БДП, per capita, у еврима  4.626,0 
 БДП, реалан раст, у %  0,74 

16. Пензије Децембар 2015.  
16.1. Број корисника пензија (укупно)  1.735.942 
16.2. Број корисника пензија - запослени  1.453.469 
16.3. Број запослених на једног пензионера  1,1 
16.4. Просечна пензија за запослене  25.240,00 дин 
16.5. Просечна пензија за самосталне делатности  23.863,00 дин 
16.6. Просечна пензија за пољопривреднике  10.467,00 дин 
16.7. Најнижи износ пензије - запослени од дец. 2015. 13.454,11 дин 
16.8. Највиши износ пензије (нови Закон) од дец. 2015. 123.916,86 дин 
16.9. % учешћа просечне пензије у просечној заради 2004. – 2013.  

 - 2004. година  67,89% 
 - 2005. година  66,79% 
 - 2006. година  61,76% 
 - 2008. година - запослени Децембар 56,00% 
 - 2009. година - запослени -II- 59,05% 
 - 2010. година - запослени -II- 56,10% 
 - 2011. година - запослени -II- 54,00% 
 - 2012. година - запослени -II- 53,20% 
 - 2013. година - запослени -II- 51,5% 
 - 2014. година – запослени  -II- 49,9% 
 - 2015. година – запослени  -II- 49,0% 
 - 2016. година – запослени  Јануар 62,4% 
 -II- Фебруар 56,8% 
  Март 55,0% 
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2. Индекси индустријске производње, по подручјима, март 2016. 
 

 ∅2015 = 100 III2016 
III2015 

I-III 2016 
I-III 2015 II III I-III 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Индустрија- укупно1) 

 
98,1 

 
109,5 

 
99,3 

 
108,8 

 
110,5 

Енергија 111,2 113,3 114,9 115,3 118,3 
Интермедијарни производи 
осим енергије 

94,8 112,8 94,6 110,0 111,2 

Капитални производи  97,6 109,5 97,2 95,0 97,7 
Трајни производи за широку 
производњу 

85,5 103,4 87,1 125,9 118,0 

Нетрајни производи за 
широку производњу 

88,4 102,9 88,8 104,6 104,1 

      
Рударство 103,5 109,3 104,4 116,6 114,3 
Прерађивачка индустрија 91,8 107,0 92,3 105,9 106,5 
- Производња прехрамбених 
производа 

85,0 102,6 88,0 105,4 101,9 

- Производња основних 
фармацеутских произввода и 
препарата 

103,2 100,8 93,2 88,6 93,7 

- Производња рачунара, 
електрон. и оптичких произв. 

85,9 119,2 101,8 125,6 114,1 

Снабдевање ел.енер.,гасом, 
паром и климатизација 

117,9 118,0 121,5 116,6 120,9 

 

1) За март 2016. године урађена је оцена индустријске производње малих 
предузећа која се не обухватају редовним статистичким истраживањем 
индустрије. Оцена је урађена на основу узорка. Кад би се укључила оцена 
индустријске производње за мала предузећа, тада би индекс индустријске 
производње март 2016. године/просек 2015. године за укупну индустријску 
производњу износио 108,1 а за прерађивачку индустрију тај индекс износио би 
105,2. 
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3. Резултати приватизације предузећа 
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 4. Просечне зараде по запосленом у Републици Србији, април 2016. 
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5. Износ личних примања запослених према Закону о раду и  
њихов порески третман 

– на основу просечне зараде у Србији у марту 2016. од 63.029 динара –  
ВРСТА ИСПЛАТЕ ВРСТА ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ПОРЕСКИ ТРЕТМАН  

1 2 3 
ОТПРЕМНИНА КОД 
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ 

Према Закону о раду, исплаћује се 
најмање у висини 2 просечне зараде у 
Републици Србији према последњем 
објављеном податку републичког 
органа надлежног за статистику 
(тренутно, 63.029 x 2 = 126.058). 

Не опорезује се до износа 
двоструке месечне зараде по 
запосленом у Републици 
према последњем податку  
(2 x 63.029 = 126.058 дин.) 

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА 

  

До висине утврђене општим актом 
послодавца 

Неопорезиво до 18.331 дин. 
годишње 

НАКНАДА ТРОШКОВА 
ПРЕВОЗА ДО ПОСЛА И 
ПОВРАТКА СА ПОСЛА 

До висине цене превозне карте у 
јавном саобраћају 

Не опорезује се до висине 
превозне карте, односно до 
висине стварних трошкова 
превоза, а највише до 3.666 
дин. 

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО 
ПУТОВАЊЕ У 
ИНОСТРАНСТВО 

  

Најмање у висини утврђеној општим 
актом (члан 118. тачка 3. Закона о 
раду), а за државне службенике и 
намештенике дневница износи 15 
евра. 

Не опорезује се до 15 евра у 
складу са Уредбом о 
накнади трошкова и 
отпремнини државних 
службеника и намештеника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 86/07, 
84/14 и 84/15), а до 50 евра 
за субјекте ван јавног 
сектора  

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО 
ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 

До висине прописане општим актом, 
односно уговором о раду код 
послодавца (члан 118. тач. 2. Закона о 
раду) а за државне службенике и 
намештенике дневница износи 150 
динара. 

Неопорезиво до 2.201 дин. 
по дневници 

НАКНАДА ТРОШКОВА 
СМЕШТАЈА НА 
СЛУЖБЕНОМ ПУТУ  

До висине прописане општим актом, 
односно уговором о раду код 
послодавца (према Закону о раду) 

Неопорезиво до износа 
приложеног рачуна 

НАКНАДА ТРОШКОВА 
ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ 
ПУТОВАЊУ 

Признају се у целини према 
приложеним рачунима 

Неопорезиво до висине 
приложених рачуна 
превозника у јавном 
саобраћају 

НАКНАДА ТРОШКОВА 
СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА 
РАД НА ТЕРЕНУ (ако 
послодавац није запосленом 
обезбедио смештај и исхрану без 
накнаде) (члан 118. тач. 4) 
Закона о раду) 

У висини трошкова смештаја и 
исхране у складу са општим актом и 
уговором о раду 

Не плаћају се пореске 
обавезе 

СОЛИДАРНА ПОМОЋ за 
дужу или тежу болест, 
рехабилитацију или тежу 
инвалидност запосленог или 
члана његове породице 

До висине утврђене општим актом 
послодавца 

Неопорезиво до 36.665 дин. 
по случају 

ОСТАЛЕ СОЛИДАРНЕ 
ПОМОЋИ (чл.120. тач.1. 
Закона о раду) 

До висине утврђене општим актом 
послодавца 

Опорезује се цео износ само 
порезом по стопи од 10% 

НАКНАДА ТРОШКОВА Према члану 118. тач. 2) и 3) Закона о Не опорезује се до 30% цене 
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ПРЕВОЗА СОПСТВЕНИМ 
ПУТНИЧКИМ МОТОРНИМ 
ВОЗИЛОМ У СЛУЖБЕНЕ 
СВРХЕ 

раду, утврђује се општим актом или 
уговором о раду код послодавца 

1 l супер бензина по 
пређеном километру, 
највише до 6.417 дин. 
месечно 

ОТПРЕМНИНА при отказу 
уговора о раду вишку 
запослених због технолошких, 
економских или организационих 
промена (по члану 158. и 159. 
Закона о раду) 

Исплаћује се у висини утврђеној 
општим актом или уговором о раду, а 
не може бити нижа од збира трећине 
зараде запосленог за сваку навршену 
годину рада код послодавца код кога 
се остварује право на отпремнину. 

Зарадом се сматра просечна месечна 
зарада запосленог исплаћена за 
последња три месеца која претходе 
месецу у којем се исплаћује 
отпремнина 

Неопорезиво до најнижих 
износа исплате по годинама 
рада из претходне колоне 
(члан 9. став 1. тачка 18. 
Закона о порезу на доходак 
грађана) 

ИСПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА 
У ОКВИРУ ПРОГРАМА  

ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА 
ЗАПОСЛЕНИХ У 
ПОСТУПКУ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЗА 2016. 
ГОДИНУ  

(„Сл. гласник РС“, бр. 9/15, 
84/15 и 109/15) 

  

Одељак III Програма - 
Начин решавања вишка 
запослених 

Запосленом који је утврђен као 
вишак у 2016. години престаје радни 
однос када се добровољно определи 
за једну од опција, која је за њега 
најповољнија, и то за:  

1) отпремнину у висини динарске 
противвредности 200 евра за сваку 
навршену годину рада у радном 
односу, по средњем курсу, на дан 
достављања спискова вишка 
запослених од стране послодавца, с 
тим да укупна висина отпремнине не 
може бити већа од 8.000 евра у 
динарској противвредности 

Неопорезиво до износа 
права сходно члану 9. став 1. 
тачка 20) Закона о порезу на 
доходак грађана 

2) отпремнину обрачунату на начин 
утврђен Законом о раду с тим да 
укупна висина отпремнина не може 
бити већа од 8.000 евра у динарској 
противвредности, а висина средстава 
за сваку навршену годину рада у 
радном односу код последњег 
послодавца не може бити већа од 500 
евра у динарској противвредности, по 
средњем курсу, на дан достављања 
спискова вишка запослених од стране 
послодавца; 

отпремнина у складу са чл. 
158. и 159. Закона до износа 
утврђеног тим чланом је 
неопорезива, сходно члану 
9. став 1. тачка 19) Закона о 
порезу на доходак грађана 

3) отпремнину у износу од шест (6) 
просечних зарада по запосленом у 
Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове 
статистике – за запослене који имају 
више од 15 навршених година рада у 
радном односу (тренутно: 6 x 63.029 
= 378.174 дин.). 

неопорезиво сходно члану 9. 
став 1. тачка 20) Закона о 
порезу на доходак грађана 
до износа утврђеног права 

НОВЧАНЕ НАКНАДЕ У 
СКЛАДУ СА ЧЛ. 21. Закона о 
начину одређивања 
максималног броја запослених 
у јавном сектору („Сл. гласник 
РС“, бр. 68/15) за запослене за 

Запослени који су се изјаснили да 
прихватају престанак радног односа 
уз исплату једне од следећих 
новчаних накнада:  

1) у висини 1/3 просечне плате, 

Неопорезиво до износа 
утврђеног права из 
претходне колоне, сходно 
чл. 9. став 1. тачка 19) 
Закона о порезу на доходак 
грађана 
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чијим је радом престала потреба односно зараде запосленог 
исплаћене у претходна три месеца 
која претходе месецу престанка 
радног односа, односно у висини 1/3 
просечне зараде у Реп. Србији за 
месец који претходи месецу 
престанка радног односа према 
податку републичке статистике, у 
зависности од тога шта је за 
запосленог повољније, увећане за 
30% за сваку годину рада у радном 
односу у јавном сектору, с тим да 
укупна висина новчане накнаде не 
може бити већа од 8.000 евра у 
динарској противвредности – за 
запослене којима на дан престанка 
радног односа недостаје више од две 
године до испуњења услова за 
пензију у складу са прописима о 
ПИО; 
2) у висини шест просечних зарада 
у Реп. Србији за месец који претходи 
месецу престанка радног односа, 
према податку републичке 
статистике – за запослене којима на 
дан престанка радног односа 
недостаје до две године до испуњења 
услова за пензију у складу са 
прописима о ПИО; 
3) у висини четири просечне зараде 
у Реп.Србији за месец који претходи 
месецу престанка радног односа, 
према податку републичке 
статистике – за запослене који на дан 
престанка радног односа испуњавају 
услове за превремену пензију у 
складу са прописима о ПИО. 

РЕГРЕС за коришћење 
годишњег одмора 

Исплата по овом основу је обавезна, 
у висини утврђеној општим актом, 
односно уговором о раду код 
послодавца (члан 118. тачка 6. Закона 
о раду) 

Плаћају се све пореске 
обавезе као на зараду 

НАКНАДА ЗА ИСХРАНУ у 
току рада 

Исплата по овом основу је обавезна, 
у висини утврђеној општим актом, 
односно уговором о раду код 
послодавца (члан 118. тачка 5. Закона 
о раду) 

Плаћају се све пореске 
обавезе као на зараду 

ЗАЈАМ који послодавац 
исплаћује запосленима 

Исплаћује се у висини и према 
условима утврђеним општим актом 
или уговором о раду код послодавца 

Не опорезује се 

СТИМУЛАТИВНЕ 
ОТПРЕМНИНЕ при 
споразумном престанку радног 
односа (члан 177. Закона о раду) 

Исплаћује се у складу са општим 
актом или уговором о раду 

Плаћају се све пореске 
обавезе као на зараду 

ТЕРЕНСКИ ДОДАТАК 
(дневна накнада за повећане 
трошкове рада на терену) 

Према Закону о раду, ако се предвиди 
општим актом, односно уговором о 
раду 

Плаћају се све пореске 
обавезе као на зараду 
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6. Стопе и основице пореских обавеза на примања запослених и других 
лица од 1.2.2016. године 

ЗАРАДА,ОДНОСНО ПЛАТА ЗА РЕДОВАН РАД И УВЕЋАЊА ЗАРАДЕ 

(за минули рад, за рад на празник, ноћу и прековремено,топли оброк, регрес, теренски 
додатак,додатак за одвојен живот,остала увећања зараде) 

Врста обавезе На терет 
запосленог 

На терет 
послодавца Укупно 

– за пензијско-инвалидско 14,00% 12,00% 26,00% 
– за здравствено 5,15% 5,15% 10,30% 
– за осигурање од незапослености 0,75% 0,75% 1,50% 
– порез на зараду 10,00% – 10,00% 
 

НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ПЛАТЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(годишњи одмор, празник, боловање, приватне потребе, принудно плаћено одсуство 
итд.) 

Врста обавезе На терет 
запосленог 

На терет 
послодавца Укупно 

– за пензијско-инвалидско 14,00% 12,00% 26,00% 
– за здравствено 5,15% 5,15% 10,30% 
– за осигурање од незапослености 0,75% 0,75% 1,50% 
– порез на зараду 10,00% – 10,00% 
  

 НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО  

(без обзира на трајање) 
Врста обавезе На терет послодавца 

за здравствено осигурање,  

само ако неплаћено одсуство користи запослени родитељ, усвојитељ, 
хранитељ, односно старатељ док дете не наврши три године живота. 

У свим другим случајевима допринос се не плаћа 

10,30% 

 Основица: Бруто зарада коју би запослени остварио да је на раду, не ниже од најниже месечне 
основице и не више од највише месечне основице (5 просечних зарада у Републици) 
         

СТОПЕ ДОДАТНОГ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА 
СТАЖ ОСИГУРАЊА КОЈИ СЕ РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 

Врста обавезе На терет исплатиоца 
– за сваких пет година проведених на  радном месту, односно послу на коме 
се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 14 месеци 3,70% 

– за сваке четири године проведене на радном месту, односно послу на коме 
се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 15 месеци 5,50% 

–  за сваке три године проведене на радном месту, односно послу на коме се 
ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 16 месеци 7,30% 

–  за сваку једну годину и шест месеци проведених на радном месту, односно 
послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања 
као 18 месеци. 

11,00% 

 Основица: Бруто зарада а не ниже од најнижих законских основица и не више од највише основице 
(5 просечних зарада у Републици) 
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