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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 грађана Србије је чињеница 
да, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, 
стопа ризика од сиромаштва износи 24,6%. Другим речима, сваки четврти 
становник у Републици има ризик до постане сиромашан или то већ јесте, по 
чемиу смо, нажалост, на првом месту у Европи. 
 Веће и Председништво СССС, у складу са својим Орјентационим планом 
рада, а полазећи од свог основног задатка да штите материјални и социјални 
положај запослених, редовно прате стање у овој области и предузимају 
одређене мере и активности. 
 
 
1. ЗАРАДЕ 

 
Просечна зарада исплаћена у децембру 2014. године износи 68.739 

динара. У односу на просечну зараду исплаћену у новембру 2014. години, 
номинално је већа за 12,7% и реално је већа за 13,2%. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2014. 
године износи 49.970 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и 
доприноса исплаћеном у новембру 2014. године, номинално је већа за 13,0% и 
реално је већа за 13,5%. 
  
Децембар 2014. 
- Просечна зарада исплаћена у децембру 2014. године номинално је мања за 

1,9% и реално је мања за 3,5% од просечне зараде исплаћене у децембру 
2013. године. 

- Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена децембру 2014. године 
номинално је мања за 1,7% и реално је мања за 3,3% у односу на просечну 
зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2013. године. 
Просечна нето зарада у јавном сектору реално је смањена за 8,3%, а у 
приватном сектору за 1,1%. Смањење просечне нето зараде у јавном сектору 
последица је између осталог почетка примене закона којим је регулисан 
обрачун и исплата зарада корисника јавних средстава. У овом периоду 
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просечна нето зарада смањена је код 12 области, а највеће реално смањење 
забележено је код стручних, научних, иновационих и техничких делатности, 
уметности, забаве и рекреације и образовања. 

Јануар–децембар 2014. 
- Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–децембар 2014. године, у 

поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–децембар 
2013. године, номинално је већа за 1,2%, а реално је мања за 1,7%. 

- Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–
децембар 2014. године, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса 
исплаћену у периоду јануар–децембар 2013. године, номинално је већа за 
1,4%, а реално је мања за 1,5%. 

У 2014. години просечна нето зарада износила је 44.530 динара, што је у 
односу на исти период претходне године реално смањење од 1,5%. 
Истовремено смањење просечне нето зараде забележено је код 13 области, а 
највеће реално смањење је забележено у области финансијских делатности и 
делатности осигурања, уметности, забаве и рекреације и пословања 
некретнинама. 

Посматрано по секторима, у 2014. години просечна нето зарада је реално 
повећана у сектору грађевинарства  (1,9%), док је у осталим секторима 
смањена: индустрија (-0,3%), услуге (-1,7%) и пољопривреда (-3,3%). 
 
- Минимална цена рада 
 Током 2014. године минимална зарада је износила 115,00 динара (нето) 
по радном часу - утврђена је још марта 2012. године Одлуком Социјално-
економског савета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 22/12), а 
потом је остала је непромењена до 1. јануара 2015. године. 

Минимална цена рада у Републици Србији за 2015. годину повећана је са 
115,0 динара на 121,0 динар (нето) по радном часу. Минимална зарада, без 
пореза и доприноса, повећана је са 20.010,00 динара на 21.054 динара (нето) 
месечно (рачунато просечно на 174 радна часа).  
 
 
2. ИНФЛАЦИЈА  
 

У децембру 2014. године забележена је дефлација у односу на претходни 
месец од 0,4%,под утицајем смањења цена нафтних деривата, дувана и 
непрерађене хране. Истовремено забележен је раст цена непрехрамбених 
производа и услуга. На међугодишњем нивоу инфлација је износила 1,7% и 
кретала се испод доње границе дозвољеног одступања од циљане инфлације за 
ову годину (2,5%). Низак ниво инфлације у децембру последица је између 
осталог и изостанка значајнијег раста регулисаних цена у овом периоду. 

У децембру мање цене у односу на новембар забележене су код 
индустријских производа без хране и енергије (-0,3%), непрерађене хране (-2%) 
и енергената (-2,1%), са доприносом укупној инфлацији од -0,64 п.п. 
Истовремено цене прерађене хране и услуга су повећане за по 0,5%. У оквиру 
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регулисаних цена највећи раст забележен је код цена гаса за домаћинство и 
комунално-стамбених услуга. 

У децембру 2014. године на међугодишњем нивоу раст потрошачких цена 
био је највећим делом опредељен растом цена непрерађене хране и услуга 
(5,4% и 3,9%, респективно), на које се односило више од две трећине укупне 
инфлације у том периоду. 
Допринос раста регулисаних цена укупној инфлацији износио је 0,2 п.п. 
Истовремено, на раст регулисаних цена највише је утицало повећање цена 
комунално-стамбених услуга, енергената и лекова. 

Базна инфлација, мерена растом потрошачких цена из ког је искључен 
раст цена енергије, хране, алкохолних пића и цигарета, у децембру је повећана 
за 0,6%, а на међугодишњем нивоу за 2,3%. 

 
 
3. ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА 

 
Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2014. 

године мања је за 5,3% него у децембру 2013. године, а у односу на просек 
2013. године мања је за 0,2%. Индустријска производња у 2014. години, у 
поређењу са 2013. годином, мања је за 6,5%.  

Посматрано по секторима, у децембру 2014. године, у односу на исти 
месец 2013, забележена су следећа кретања: 

- сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација – пад од 30,4%, 

- сектор Рударство – пад од 30,2%, и 
- сектор Прерађивачка индустрија – раст од 6,4%. 
Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 

2014. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до 
пада у производњи:  

- енергије (26,6%),  
- капиталних производа (3,6%), и 
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- интермедијарних производа, осим енергије (0,1%),  
док је раст забележен у производњи: 

- нетрајних производа за широку потрошњу (14,1%), и 
- трајних производа за широку потрошњу (1,2%). 
Обим индустријске производње у децембру 2014. године, у односу на 

децембар 2013, бележи:  
– пад код 17 области (учешће у структури индустријске производње – 58%), а 
– раст код 12 области (учешће у структури индустријске производње – 42%). 

Највећи утицај на пад индустријске производње у децембру 2014. године, 
у односу на исти месец 2013. године, имале су: Производња електричне 
енергије, Експлоатација угља, Производња металних производа, осим машина, 
Производња хемикалија и хемијских производа и Производња производа од 
гуме и пластике.  

Највећи утицај на пад индустријске производње 2014. години, у односу 
на 2013. годину, имале су: Производња електричне енергије, Производња 
металних производа, осим машина, Експлоатација угља, Производња 
хемикалија и хемијских производа и Експлоатација руда метала.  

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2014, у 
односу на новембар 2014, показује да је за индустрију – укупно остварен пад 
индустријске производње од 0,3% и да је за прерађивачку индустрију остварен 
раст од 1,4%. 

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2014. 
године, у односу на просек 2013, за индустрију – укупно показује да је 
остварен пад од 8,9%, а за прерађивачку индустрију пад од 0,3%. 

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 децембру 2014. године, у односу на просек 2013. године, код укупне 
индустријске производње мања је за 0,6%, а код прерађивачке индустрије већа 
je за 6,4%.  
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Према подацима РЗС, у децембру 2014. године залихе индустријских 

производа су остале непромењене у односу на децембар 2013. године. Највећи 
међугодишњи раст залиха у децембру је забележен код производње рачунара, 
електричних и оптичких производа (повећање за нешто више од два пута), док 
су залихе области моторних возила и приколица (-22,3%). 

Број запослених у индустрији у децембру је забележио међугодишњи пад 
од 0,1%, док се број незапослених у односу на новембар није мењао. Број 
запослених у рударству и прерађивачкој индустрији је повећан за 4,1% и 0,1%, 
респективно, док је у секторима снабдевање електричном енергијом, гасом и 
паром и снабдевање водом и управљање отпадним водама регистрован 
међугодишњи пад запослености од по 2,3%, респективно. Број запослених у 
индустрији се смањио за 2,3% у током 2014. године у односу на претходну 
годину. 
 
 
4. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД 

 
Годишња вредност бруто домаћег производа у сталним ценама за 2014. 

годину, која је добијена као збир четири квартала, показује пад од 1,8% у 
односу на 2013. годину. 

Посматрано по кварталима, у 2014. години реални пад БДП у односу на 
исти период претходне године износио је у првом 0,2%, у другом 1,2%, у 
трeћем 3,8% и у четвртом кварталу 1,8%. 

Десезонирана серија података показује раст БДП у четвртом кварталу 
2014. године од 0,4% у односу на претходни квартал. 

Посматрано по делатностима, у четвртом кварталу 2014. године у односу 
на исти период претходне године значајан реални пад бруто додате вредности 
забележен је у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним 
водама, 9,0% и сектору трговине на велико и мало и поправкe моторних возила, 
саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 1,3%. Значајан раст 
бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 8,5%. 

Посматрано по агрегатима употребе БДП, у четвртом кварталу 2014. 
године у односу на исти период претходне године реалан пад забележен је код 
издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 1,4% и издатака за финалну 
потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима 
(НПИД), 0,7%. Реалан раст забележен је код издатака за финалну потрошњу 
државе, 1,9%, извоза робе и услуга, 0,9% и увоза робе и услуга, 1,6%. Бруто 
инвестиције у основне фондове у четвртом кварталу 2014. године, посматрано у 
форми стопе реалног раста, остале су на истом нивоу, у односу на исти период 
претходне године. 
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5. ЗАПОСЛЕНОСТ 
 
Према подацима из месечног истраживања РЗС, укупан број запослених у 

децембру 2014. године у односу на претходни месец је смањен за 0,1% и 
износио је 1.705 хиљада лица, док је у односу на исти месец 2013. године 
повећан за 0,1%. У овом периоду раст запослености је забележен код 11 
области. Највеће повећање запослености забележено је код информисања и 
комуникација, пословања некретнинама и трговине на велико и мало и 
поправке моторних возила. 

Посматрано по секторима, запосленост је у децембру 2014. године у 
односу на исти месец претходне године смањена у грађевинарству (-1,4%), 
пољопривреди (-1,7%) и индустрији (-0,1%), а повећана у услугама (0,8%). 
Истовремено, посматрано према облику својине, запосленост у јавном сектору 
је смањена за 0,9%, док је у приватном сектору повећана за 0,5%. 

У 2014. години укупан број запослених смањен је за 1% и износио је 
1.698 хиљада лица. Смањење запослености је забележено код 11 области, а 
највеће смањење забележено је код финансијских делатности и делатности 
осигурања, грађевинарства и пољопривреде, шумарства и рибарства. 

 
 
Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), крајем 

децембра 2014. године број незапослених лица која активно траже запослење  
износио је 742 хиљаде, што је у односу на претходни месец повећање за 0,4%, 
док је у односу на исти месец претходне године смањена за 3,6%. 

Према подацима РЗС о броју формално запослених, НСЗ о броју активно 
незапослених лица и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
о броју пољопривредних осигураника из децембра 2014. године, стопа 
регистроване незапослености износила је 28,5%, што је повећање у поређењу са 
претходним месецом за 0,1 п.п, а у односу на исти месец 2013. године смањење 
за 0,7 п.п. 
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- Анкета о радној снази 
 

Анкета о радној снази спроведена је у IV кварталу 2014. године, на 
узорку од око 10.500 домаћинстава на подручју Републике Србије. Прикупљени 
су подаци о демографским обележјима за сва анкетирана лица. Анкетирано је 
24.700 лица. Подаци о радној активности прикупљени су за сва лица стара 15 и 
више година, односно за 21.466 лицa.    

Стопа незапослености, која представља учешће незапослених у укупном 
броју активних становника (запослени и незапослени), у Републици Србији 
износила је у IV кварталу 2014. године 16,8%,и то 16,4% за мушко и 17,3% за 
женско становништво. Стопа незапослености у Београдском региону износила 
је 15,9%, а у Региону Војводине 18,7%. У Региону Шумадије и Западне Србије 
стопа незапослености износила је 14,8%, док је у Региону Јужне и Источне 
Србије износила 18,1%. 
  Стопа запослености представља проценат запослених у укупном 
становништву старом 15 и више година, и у IV кварталу 2014. износила је 
40,4%. Од тога је стопа запослености за мушкарце износила 47,6%, а за жене 
33,6%. Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије и Западне 
Србије (43,0%), а затим у Региону Војводине (40,0%). У Београдском региону 
ова стопа износила је 39,3%, а у Региону Јужне и Источне Србије 38,7%. 
 
Стопе незапослености и запослености у I, II, III и IV кварталу 2014. 

– упоредни преглед 

    I квартал 
2014 

II квартал 
2014 

III квартал 
2014 

IV квартал 
2014 

Стопа незапослености 20,8 20,3 17,6 16,8 
Стопа запослености 38,4 39,5 40,6 40,4 
Стопа неформалне 
запослености 20,5 21,2 23,4 24,2 

 
Стопа незапослености у IV кварталу ове године мања је за 0,8 процентна 

поена у односу на III квартал. Стопа запослености бележи пад од 0,2 процентна 
поена. 

Стопа неформалне запослености у IV кварталу 2014. године већа је за 0,8 
процентна поена у односу на III квартал. 

Стопа неформалне запослености представља проценат лица која раде без 
формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Ова категорија 
обухвата запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој 
фирми, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог 
осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.        

Један је од највећих проб ле ма  и  изазова са којима се суочава 
привреда Србије јесте неформалан економија. Најчешћи и најдрастичнији 
појавни облици неформалне економије су: рад без уговора о раду (на црно), 
исплата зараде (у целини или делимично) на руке (без уплате пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање) и промет у готовини (иако 
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постоји законска обавеза промета преко рачуна). 
Највећи део, око 2/3 укупне ''сиве економије'' остварује се у предузећима 

и код предузетника, највише у облику исплате зарада на руке, без уплаћених 
пореза и доприноса, као и кроз нелегални промет роба и услуга.  

Напомена: Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање 
података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне 
снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање 
података о три основна, међусобно искључива контингента становништва 
старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица.  

Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу 
информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у 
посматраној седмици. 

Радну снагу (активно становништво) чине сва лица која раде (макар један 
сат седмично) или активно траже посао у циљу стицања средстава за живот.  
 
- Структура запослених  
  према величини економског субјекта 
 
 Просечан број запослених у Републици Србији у 2013. години је био 
1.715.164 од којих је 1.338.082 радило у правним лицима (78,01 %) /економски 
и други субјекти, а 377.081 су били приватни предузетници и код њих 
запослени (21,99 %) /физичка лица која обављају економску делатност, 
економски субјекти/. Од наведене структуре 203.297 су били радници 
запослени код предузетника (11,82%), а 118.179 сами предузетници (10,17%).  
 

Опис 
 

Укупно Микро 
0 - 9 

Мала 
10 - 49 

Средња 
50 - 249 

Велика 
250 и 
више 

Број предузећа 93.754 81.775 9.353 2.132 494 
% 100 87,22 9,98 2,27 0,53 
      
Број запослених 981.647 153.087 189.172 222.994 416.394 
% од зап. у 
предузећима 

 
100 

 
15,59 

 
18,25 

 
22,72 

 
42,42 

% од укупно 
запослених 

 
57,23 

 
8,93 

 
11,03 

 
13,00 

 
24,28 

 
 Укупан број запослених у микро субјектима у Републици Србији чини 
највећи број предузетника и код њих запослених, као и запослени у правним 
лицима која броје до 10 запослених.  
 Резимирајући наведено произилази да у Републици Србији око 30,9% 
лица од укупно формално активних ради у микро привредним субјектима 
(21,99% + 8,93%). Од укупног броја запослених 20,75% чине радници у микро 
привредним субјектима (11,82% + 8,93). 
 
 
 10 



6. ПЕНЗИЈЕ 
 

Просечно исплаћена пензија3 у децембру 2014. године износила је 22.700 
динара и реално је смањена у односу на исти месец претходне године за 5,4%. 
На смањење просечно исплаћене зараде и пензије у овом периоду највећим 
делом утицао је почетак примене Закона о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава. Просечно исплаћена пензија у том месецу чинила 
је 45,4% просечне нето зараде, што је смањење од 1 п.п. у поређењу са истим 
месецом претходне године. 

У 2014. години просечно исплаћена пензија износила је 23.553 динара и у 
односу на 2013. годину реално је смањена за 2,1%. Просечно исплаћена пензија 
у 2014. години чинила је 52,9% просечне нето зараде. Истовремено, укупан број 
корисника пензије је повећан за 1,1%. 

 

 
 
 
7. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за 
јануар – децембар 2014. године износи: 

– 35.493,1 милионa долара – пораст од  0,9% у односу на исти период 
претходне године; 

– 26.683,3 милиона евра – пораст од  0,8% у односу на исти период 
претходне године. 

Извезено је робе у вредности од 14843,3 мил. долара, што чини пораст 
од 1,6% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у 
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вредности од 20.649,8 мил. долара, што је за 0,5% више него у истом периоду 
претходне године.  

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 11.157,0 милиона, и 
то је повећање од 1,4% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз 
робе имао је вредност од 15.526,3 милиона, што представља повећање од 0,4% 
у односу на исти период прошле године.  

Дефицит износи 5.806,4 мил. долара, што чини смањење од 2,2% у 
односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 
4.369,2 милиона, што је смањење од 2,3% у поређењу са истим периодом 
претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 71,9% и већа је од покривености у истом 
периоду претходне године, када је износила 71,1%. 

Посматрано регионално, највеће учешће у извозу Србије имао је Регион 
Војводине (33,3%); следи Регион Шумадије и Западне Србије (31,2%), 
Београдски регион (21,7%), Регион Јужне и Источне Србије (13,3%), а око 0,4% 
извоза је неразврстано по територијама.  

Највеће учешће у увозу Србије имао је Београдски регион (42,9%); следе 
Регион Војводине (29,3%), Регион Шумадије и Западне Србије (17,9%), Регион 
Јужне и Источне Србије (8,7%), а око 1,2% увоза није разврстано по 
територијама. Нема података 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 
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, 52,4% (7.771,8 мил. долара), 
следе роба за широку потрошњу, 39,9% (5.924,3) и опрема, 7,7% (1.145,4). 
Некласификована роба по намени износи 0,0% (1,7 мил. долара).  

У структури увоза по намени производа највише су заступљени 
производи за репродукцију, 60,1% (12.408,5 мил. долара), следе роба за широку 
потрошњу, 18,7% (3.862,8), и опрема, 10,3% (2.137,2). Некласификована роба 
по намени износи 10,9% (2.241,3 мил. долара). 

У извозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: 
Италија (2.576,9 мил. долара), Немачка (1.773,2), Босна и Херцеговина (1.319,0), 
Руска Федерација (1.029,1) и Румунија (829,5).  

У увозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: 
Немачка (2.467,6), Руска Федерација (2.340,4 мил. долара), Италија (2.308,6), 
Кина (1.561,1) и Мађарска (1.017,7). 

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима 
Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице 
Европске уније чине 63,8% укупне размене.  

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо 
суфицит у размени од 1.895,5 мил. долара, који је резултат углавном извоза 
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пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), 
као и извоза разних готових производа. Када је реч о увозу, најзаступљенији су 
гвожђе и челик, камени угаљ и брикети,  поврће и воће. Извоз Србије износи 
2.822,6 а увоз 927,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза 
извозом је 304,4%.  

Посматрано појединачно по земљама, највећи 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, САД. 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, Немачком, 
Пољском (увоз делова за моторна возила),  Мађарском,Турском, Аустријом, 
Холандијом.  

Према одсецима Стандардне међународне трговинске класификације 
(СМТК), у извозу највеће учешће имају: друмска возила (2054,0 мил. долара), 
електричне машине и апарати (.1163,6), житарице и производи од њих (786,2), 
поврће и воће (747,7) и одевни предмети (629,4). Извоз ових пет одсека чини 
36,3% укупног извоза. 

Првих пет одсека са највећим учешћем у увозу су: друмска возила 
(2.162,7 мил. долара), нафта и нафтни деривати (1.808,2), електричне машине и 
апарати (813,1), природни гас (807,5) и медицински и фармацеутски производи 
(700,3), а њихов увоз чини 30,5% укупног увоза. Одсек неразврстана роба, у 
који се сада укључује и роба на царинском складишту, има учешће у укупном 
увозу 10,9%. 

У децембру 2014. године је извезено је  робе у вредности од 1.184,2 
милиона долара, што чини смањење од 3,6% у односу на исти месец 
претходне године. Увоз је износио 1.751,6 милиона долара, што је смањење од 
10,4%  у односу на исти месец претходне године. 

Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 957,1 милиона евра, 
што чини повећање од  6,5% у односу на исти месец претходне године. Увоз је 
износио 1.415,5 милиона евра, што чини смањење од 1,0% у односу на исти 
месец претходне године. 

Рачунато у доларима, десезонирани индекс децембар 2014 / новембар 
2014. године показује раст извоза за 3,9% и пад  увоза за 1,2%. Рачунато у 
еврима, десезонирани индекс децембар 2014 / новембар 2014. године показује 
раст извоза за 3,8% и пад  увоза за 0,9%. 

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

На листи првих 10 производа у извозу, прво место заузима извоз кукуруза 
(66 мил. долара); друго место припада извозу аутомобила, паљење свећицом, 
преко 1000, али испод 1500 cm3 (52 мил. долара); на трећем месту су дизел 
аутомобили, снаге до 1500 cm3 у вредности од 51 мил. долара; извоз дизел 
аутомобили преко 1500, али испод 2500 cm3 био је 30 мил. долара; следи извоз 
сетова проводника за авионе, возила и бродове (22 мил. долара);  извоз  топло 
ваљаних производа (гвожђе и нелегирани челик) износио је 20 мил. долара, 
колико отпада и на извоз цигарета; извоз смрзнутих малина био је 19 мил. 
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долара; следи извоз хартије и картона, премазано пластиком са   18 мил. 
долара; на последњем месту је извоз нових спољних гума за аутомобиле,  са 16 
мил. долара. 

Листа првих 10 производа у увозу показује да су делови и прибор за 
моторна возила наш први увозни производ (104 мил. долара). Друга по значају 
је сирова нафта (103 мил. долара). На трећем месту увозне листе је природни 
гас (57 мил. долара). Следи увоз лекова за малопродају (42 мил. долара). Увоз 
гасних уља био је такође 42 мил. долара. На увоз телефона за мрежу станица 
потрошено је 20 мил. долара. Увоз електричне енергије био је 17 мил. долара, 
колико отпада и на железничке и трамвајске вагоне. Увоз алуминијума, 
сировог, нелегираног  износио је 16 мил. долара. Последње место заузима увоз 
аутомобила, дизел, преко 1500, али испод 2500 cm3 са такође 16 мил. долара. 

 
 
8. ПРИВАТИЗАЦИЈА, РЕСТИТУЦИЈА И СТЕЧАЈ 
 

1. ПРИВАТИЗАЦИЈА. Према подацима Агенције за приватизацију у 
2014. години продато је шест предузећа на тржишту капитала и остварен 
приход 5,3 мил. евра. Продајом мањинског пакета акција на Београдској берзи 
20 претходно приватизованих предузећа од стране Акцијског фонда, остварен је 
приход 1,5 мил. евра. Укупан приход од приватизације у 2014. години 
износи 6,8 мил. евра. 

 
2. РЕСТИТУЦИЈА. Изменама Закона o враћању одузете имовине и 

обештећењу предвиђено је да се раније утврђени рок за емисију обвезница (1. 
јануар 2015.) продужи до 15. децембра 2017, а почетак исплате новчаног 
обештећења одложи до 15. децембра 2018. године. Исплата обвезница за 
реституцију трајала би 12, уместо раније предвиђених 15 година. Почетак 
исплате  аконтације старим власницима се одлаже за 2 године и помера са 31. 
марта 2015. на 31. март 2017. године. 

 
3. СТЕЧАЈ. Од око 512 предузећа, колико укупно тражи новог 

власника, преко Агенције за приватизацију, 188 ће отићи у стечај, док је за 
око 90 обустављена продаја. Највећи број тих предузећа већ дуже време нема 
никакву привредну активност, а формално-правно нису угашена. Фактички 
стечај је начин гашења тих предузећа «која праве негативне билансе». 

Постоји велики број фирми, које имају једног или двоје запослених - који 
не примају плату, и више су формално остављени само због “љуштуре од 
фирме” која и даље постоји, а већ раде неке друге послове. 

За један део предузећа ће се Акционим планом омогућити да уђу у 
унапред припремљен план реорганизације (УППР), како би евентуално успели 
да се кроз тај план спасу. То ће бити омогућено уколико повериоци прихвате 
такав модел и судски буде донето решење. Део предузећа има реалну могућност 
да се на такав начин врати на тржиште, док ће неки од њих то тешко успети.  

Од иницијална 502 предузећа, на списак Агенције накнадно стигло још 
десетак захтева за приватизацију, а за око 90 фирми ће приватизација бити 
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обустављена. Према Сертићу, министру привреде, "то су предузећа која су или 
под судским спором, или су у процесу враћања некоме. Примера ради, у 
процесу враћања општинским управама имамо одређени број ветеринарских 
станица, или неки део водопривредних предузећа за које је важно да буду у 
саставу 'Србијавода'". 

Агенција за приватизацију објавила је 2. фебруара списак од 188 
предузећа која иду у стечај јер за њих није било заинтересовних купаца. На 
том списку су делови великих система: ЕИ Ниш, Зорка Шабац, Гоша из 
Смедеревске Паланке, Застава из Крагујевца, Инекс из Београда, Иво Лола 
Рибар из Београда, МИН из Ниша, Јанко Лисјак из Београда, ИХП Прахово, 
Фабрика уља из Крушевца, “21. мај” из Београда, „Први мај” из Пирота, 
Воћарске плантаже ПКБ Болеч. 

У стечај иду и: Шик Копаоник из Куршумлије, Сплендид из Београда, 
Авиогенекс из Београда, Југотурс из Београда, Прогрес из Београда, Патар 
Драпшин из Новог Сада, Желтурист из Београда, Аутосаобраћај из Крагујевца 
и велики број ветеринарских станица. 

Влада Србије усвојила је 31. јануара Акциони план којим ће се 
покретањем стечаја окончати поступак приватизације 188 предузећа у Србији у 
којима нема производње, нити заинтересованости потенцијалних инвеститора, 
као и предузећа у којима је пословање неодрживо. 

Влада је наложила Министарству финансија – Пореској управи и Фонду 
за развој Републике Србије да покрену поступак стечаја у овим предузећима.  

У 76 ових предузећа нема запослених радника, док у 50 предузећа има 
мање од пет запослених. У свим предузећима ће бити спроведени социјални 
програми. 

Влада Републике Србије је обезбедила средства за социјалне програме за 
око 5000 радника који ће у овом поступку остати без посла. 

Социјални програми треба да буду спроведени у наредних 60 дана, 
а отпремнине су 200 евра по години стажа код последњег послодавца, односно 
максимално 8.000 евра. 

У Националној служби за запошљавање радници ће добити новчану 
надокнаду у износу од 50% просечне зараде у последњих шест месеци, биће 
укључени у програме и мере политике активног запошљавања, а имају право и 
на исплату из Фонда солидарности. 
 
 
9. СИРОМАШТВО И СОЦИЈАЛНА НЕЈЕДНАКОСТ 
 

Сиромаштво у Републици Србији  велики је проблем,  изражено како у 
апсолутном смислу (удео лица чија се потрошња налази испод прага 
неопходног за подмиривање егзистенцијалних потреба – 8,6% у 2013.), тако и 
релативно  изражено ( удео лица у ризику сиромаштва – 24,6%).  
 Стопа сиромаштва у Србији се 2013. године налазила на нивоу од 8,6%, 
односно потрошња 8,6% укупног становништва је била нижа од линије 
сиромаштва (11.020 динара месечно). Поменути проценат означава да је укупан 
број сиромашних у Србији био 610 хиљада. 
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Сиромаштво у Србији - од 2011. до 2013. године 
 

П о к а з а т е љ и 
Г   о   д    и    н    е 

2011. 2012. 2013. 
1 2 3 4 

Линија сиромаштва (динара месечно) 9.483 10.223 11.020 
Стопа сиромаштва, у % 6,8 8,8 8,6 
Број сиромашних 499.000 642.000 610.000 

 
Стопа ризика од сиромаштва у 2012. години износи 24,6%. Ова лица 

нису нужно сиромашна већ само имају већи ризик да то буду. 
Праг ризика од сиромаштва (релативна линија сиромаштва) у 2012. 

години износи 13.680,00 динара просечно месечно за једночлано домаћинство. 
За домаћинства с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година праг 
ризика од сиромаштва је 24.624,00 динара, док је за четворочлано домаћинство 
с двоје одраслих и двоје деце старости до 14 година овај праг 28.728,00 динара. 

 Лица млађа од 18 година највише су изложена ризику од сиромаштва 
(30,0%), док најнижу стопу ризика од сиромаштва имају лица старија од 65 
година (19,5%). 

Највећу стопу ризика од сиромаштва имају лица у домаћинствима која 
чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце, 44,4%, као и 
самохрани родитељи с једним дететом или више издржаване деце, 36,2%. 
 
Графикон: Стопа ризика од сиромаштва у 2012, поређење с другим 
европским земљама, % 

 
 16 



  У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, 
најизложенија ризику од сиромаштва су незапослена лица (48,7%), док је 
најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (6,4%). 
Код самозапослених лица ова стопа износи 38,3%. Стопа ризика од 
сиромаштва код пензионера износи 14,5%. 
 
 
10. КРЕТАЊЕ КУПОВНЕ МОЋИ  
 

Просечна потрошачка корпа за месец децембар 2014. године износила је 
66.000,15 динара и мања је од просечне потрошачке  корпе из претходног 
месеца за 0,18% или 119,71 динара. У односу на децембар 2013. године 
просечна потрошачка корпа већа је 1,5%.  За покриће просечне потрошачке 
корпе у децембру 2014. године било је потребно 1,32 просечних зарада, а за 
покриће минималне корпе било је довољно 0,69 просечне зараде. 

Просечна потрошачка корпа у 2014. години износила је 66.013,29 динара 
и већа је од просечне потрошачке корпе из претходне године за 1,73% или 
1.117,41 динара. За покриће просечне потрошачке корпе у 2014. године било је 
потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће минималне корпе било је 
довољно 0,77 просечне зараде. 

Минимална потрошачка корпа за децембар 2014. године износила је 
34.275,32 динара и  мања је за  0,21% или 73,08 динара, у односу на минималну 
потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на децембар 2013. године 
минимална потрошачка корпа већа је за 1,05%. 

Минимална потрошачка корпа у 2014. години износила је 34.302,01 
динара и мања је од минималне потрошачке корпе из претходне године за 2,3% 
или 807,63 динара. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИЛОГ 
 

1. Приказ основих макроекономских показатеља  
у Републици Србији у 2014. години 

 
Ред.бр. ПОКАЗАТЕЉИ ПЕРИОД ВРЕДНОСТ 

1 2 3 4 
1. Просечне бруто зараде Децембар 2014. 68.739 дин 
2. Просечне нето зараде Децембар 2014. 49.970 дин  

 - Услужне делатности у рударству -II- 140.681 дин 
 - Произв. Дуванских производа -II- 134.011 дин 
 - Финансијске услуге -II- 118.386 дин 
 - Здравствена и социјална заштита -II- 53.781 дин 
 - Грађевинарство -II- 45.777 дин  
 - Прерађивачка индустрија -II- 45.224 дин  
 - Пољопривреда, шумарство и рибарство -II- 42.914 дин 
 - Образовање  40.899 дин 

3. Минимална (нето) зарада   
3.1. По радном часу Апр 12/Дец 14 115,00 дин 
3.2.                       -II- Јан 15/Дец 15 121,00 дин 
3.3. Месечни износ минималне зараде 174 ч. Јан/Окт 2010. 15.660,00 дин 
3.4.                       -II- Нов2010/Мај 2011 16.530,00 дин  
3.5.                       -II- Јун  2011/  

Март 2012. 17.748,00 дин 

3.6.                       -II- Април 2012/ 
Дец 2014. 20.010,00 дин 

3.7.                       -II- Јан 2015/ 
Дец 2015 21.054,00 дин 

4. Запосленост    
4.1. Укупан број запослених  Децембар 2014. 1.704.979 
4.2. Број запослених у јавном сектору Децембар 2014. 467.615 
4.3.  Стопа неформалне запослености – Анкета о РС IV квартал 2014. 24,2% 

5. Запослени према старости – Анкета о РС IV квартал 2014.  
5.1. од 15 до 24  118.088 
5.2. од 25 до 34  470.714 
5.3. од 35 до 44  647.027 
5.4. од 45 до 54  637.020 
5.5. од 55 до 64  449.351 
5.6. од 65 и више г.  136.847 

6.  Незапосленост    
6.1. Број незапослених лица  Децембар 2014. 741.906 
6.2. Број лица која траже запослење, стање крајем периода -II- 867.948 
6.3. Стопа незапослености – подаци НСЗ Септембар 2014. 26,2% 
6.4. Стопа незапослености – подаци Анкета о РС 

  
IV квартал 2014. 16,8% 

7. Незапослени према старости – НСЗ Децембар 2013.  
7.1. од 15 до 24  104.811 
7.2. од 25 до 34  199.352 
7.3. од 35 до 44  184.076 
7.4. од 45 до 54  177.883 
7.5. од 55 до 64  105.422 
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8. Незапослена лица, по регионима – НСЗ Новембар 2014.  
8.1. Београдски регион  106.650 
8.2. Регион Војводине  184.087 
8.3. Регион Шумадије и Западне Србије  238.814 
8.4. Регион Јужне и Источне Србије  191.530 
8.5. Регион Косова и Метохије  17.963 

9. Неактивни према старости – Анкета о РС IV квартал 2014. 3.132.888 
9.1. 15 – 24 г.  542.794 
9.2. 25 – 34 г.  173.586 
9.3. 35 – 44 г.  140.800 
9.4. 45 – 54 г.  213.691 
9.5. 55 – 64 г.  716.482 
9.6 65 и више година  1.345.535 
10. Незапосленост, према степену стручне спреме 

– НСЗ 
Новембар 2014.  

10.1. I  205.201 
10.2. II  27.761 
10.3. III  180.547 
10.4. IV  215.843 
10.5. V  6.270 
10.6. VI  40.697 
10.7. VII  62.617 
10.8. VIII  108 

11. Индекс потрошачких цена Децембар 14/ 
Новембар 14 

Децембар 14/ 
Децембар 13 

11.1. Република Србија 99,6 101,7 
12.  Потрошачка корпа – нова  Децембар 2014. 

12.1. Просечна  66.013,29 дин 
12.2. Минимална  34.302,01 дин 
12.3.  Просечна потрошачка корпа - децембар 2008.- 2013.  

 - 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  

12.4. Минимална потрошачка корпа- децембар 2008.- 2013.  
 - 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  

13. Најнижа месечна основица доприноса за 
обавезно социјално осигурање 
 

од 1.11.2014.  
до 31.01.2015. год 21.718,00 дин 

14.  Спољни дуг на дан  
30. Нов. 2013.  

 Укупан спољни дуг  26.029,9 мил евра 
 - Јавни сектор  14.186,3 мил евра 
 - Приватни сектор  11.843,5 мил евра 
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14.a. Јавни дуг,  
крај периода 

31.12.2014.  

 - Укупан јавни дуг  22,7 млрд.евра  
 - Укупан јавни дуг, у % БДП  70,9% 
 - Унутрашњи јавни дуг  8,9 млрд.евра 
 - Спољни јавни дуг  13,8 млрд.евра 

15.  Бруто-друштвени производ  
(процена Министарства финансија) 

2014. год. 
  

 БДП, текуће цене, млрд динара  3.884,0 
 БДП, мил. евра  33.193,5 
 БДП, per capita, у еврима  - 
 БДП, реалан раст, у %  -2,0 

16. Пензије Децембар 2014.  
16.1. Број корисника пензија (укупно)  1.739.162 
16.2. Број корисника пензија - запослени  1.411.818 
16.3. Број запослених на једног пензионера  1,0 
16.4. Просечна пензија за запослене  24.464,00 дин 
16.5. Просечна пензија за самосталне делатности  23.776,00 дин 
16.6. Просечна пензија за пољопривреднике  10.309,00 дин 
16.7. Најнижи износ пензије - запослени од априла 2014. 13.288,01 дин 
16.8. Највиши износ пензије (нови Закон) -II- 115.587,16 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  

(са професионалним војним лицима) 
Јануар 69,0% 

 -II- Фебруар 59,4% 
  Март 60,3% 
  Април 57,4% 
  Мај 59,6% 
  Јуни 58,6% 
  Јули 58,2% 
  Август 57,7% 
  Септембар 59,8% 
  Октобар 58,6% 
  Новембар 56,4% 
  Децембар 49,9% 
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2. Индекси индустријске производње, по подручјима, децембар 2014. 
 

 ∅2013 = 100 XII2014 
XII2013 

I-XII 2014 
I-XII 2013 XI XII I-XII 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Индустрија- укупно1) 

 
97,8 

 
99,8 

 
93,5 

 
94,7 

 
93,5 

Енергија 84,5 85,8 82,6 73,4 82,6 
Интермедијарни производи 
осим енергије 

95,2 88,8 96,8 99,9 96,8 

Капитални производи  102,4 108,6 95,9 96,4 95,9 
Трајни производи за широку 
производњу 

114,1 98,2 100,4 101,2 100,4 

Нетрајни производи за 
широку производњу 

111,5 122,2 100,9 114,1 100,9 

      
Рударство 81,7 76,1 83,3 69,8 83,3 
Прерађивачка индустрија 104,4 106,8 98,6 106,4 98,6 
- Производња прехрамбених 
производа 

125,2 129,8 104,4 121,2 104,4 

- Производња основних 
фармацеутских произввода и 
препарата 

95,9 109,8 100,3 115,3 100,3 

- Производња рачунара, 
електрон. и оптичких произв. 

101,3 159,8 108,6 86,2 108,6 

Снабдевање ел.енер.,гасом, 
паром и климатизација 

81,0 84,2 79,9 69,6 79,9 

 

1) За децембар 2014. 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 децембар 2014. године/просек 2013. године за укупну индустријску 
производњу износио 99,4 а за прерађивачку индустрију тај индекс износио би 
106,4. 
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3. Резултати приватизације предузећа 
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4. Зараде у 2014. години 
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