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ТРОШКОВИ РАДА 

LABOUR COSTS 
 

Подаци дати у овом саопштењу, добијени на основу Извјештаја о 
трошковима рада су методолошки засновани на регулативама Европске Уније 
530/1999, 1726/1999 и 1737/2005. Овим четворогодишњим истраживањем 
обухваћени су узорком изабрани пословни субјекти чије је сједиште у Републици 
Српској. Сагласно регулативама Европске Уније, ниje обухваћенo подручјe 
дјелатности A - Пољопривреда, шумарство и риболов по Класификацији 
дјелатности КДБиХ 2010 (која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ 
Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2.). 

Data presented in this release, obtained through the Labour Cost Survey, are 
methodologically based on the EU Regulations No. 530/1999, 1726/1999 and 
1737/2005. This four-year survey covers sampled business entities whose headquarters 
are in Republika Srpska. In accordance with the EU Regulations, section A - Agriculture, 
forestry and fishing of the Classification of Economic Activities KD BiH 2010 (which is in 
its content and structure completely harmonised with the EU Classification of Economic 
Activities NACE Rev. 2) is excluded. 

 

Подаци о нивоу и структури плаћених трошкова рада за 2016. годину 
односе се на запослене на одређено или неодређено вријеме без обзира да ли 
раде пуно или краће од пуног радног времена. 

Data on the level and structure of paid labour costs in 2016 cover all employees 
employed on a permanent or temporary basis, working full-time or part-time. 

Трошкови рада исказани су у бруто износу и обухватају: плату за 
обављени рад и вријеме проведено на раду, исплаћену у новцу или натури, 
накнаде плата (годишњи одмор, боловање на терет послодавца, накнаде за 
вријеме државних и нерадних дана утврђеним законом и сл.) и остале накнаде 
(топли оброк, превоз, отпремнине, јубиларне награде, накнаде чланова управног  
и надзорног одбора ако су у радном односу код исплатиоца и сл.). Трошкови рада 
обухватају  и трошкове стручног образовања запослених и остале трошкове који 
укључују трошкове услуга заштите на раду  и трошкове запошљавања. Укупни 
трошкови рада умањују се за износ неповратних плаћања од стране Владе или 
других субјеката усмјерених на исплату дијела или укупних трошкова рада. 

 
Трошковима рада нису обухваћена примања која се односе на 

рефундирану плату или рефундирану накнаду плате, примања по основу уговора 
о дјелу, повременим и привременим пословима, о ауторским правима као и по 
основу уговора склопљених с омладинским и студентским сервисима. 

 
Плаћени часови рада обухватају извршене и неизвршене часове без 

рефундираних часова рада (породиљско одсуство, боловање које не иде на терет 
послодавца и сл.). 

 
Извршени часови  рада су стварно одрађени часови у пуном, краћем или 

дужем од пуног радног времена као и часови рада запослених који су били на 
радном мјесту, а нису радили због квара или чишћења машина, припреме или 
чишћења алата, тренутног недостатка посла, и др. 

 
Неизвршени, а плаћени часови рада обухватају часове које су 

запослени остварили на годишњем одмору, боловању које иде на терет 
послодавца, плаћеном одсуству, часове по основу плаћених државних празника 
и нерадних дана утврђених законом и друге неизвршене, а плаћене часове рада. 

Labour cost are shown in the gross amount and they cover salary for performed 
work and time spent at work, paid in cash or in kind, salary remuneration (annual leave, 
sick leave paid by the employer, public holidays and days off as prescribed by law, etc.), 
and other remuneration (meal allowances, compensation for transportation, retirement 
bonuses, jubilee awards, allowances for members of steering committees or supervisory 
boards who are employed by the payer, etc.). Labour costs also cover  vocational training 
costs and other costs which include expenditures for services of the protection at work 
and recruitment costs. Total labour costs are reduced by the amount of grant payments 
of the Government or other entities, aimed at the payment of all labour costs or part of 
them.  

       
Labour costs do not cover refunded salary or refunded salary remuneration, 

nor compensation for persons who work on the contract basis, on the basis of copyright 
contracts or on the basis of contracts signed with youth or student services.  

 
 
Paid hours cover hours worked and hours paid but not worked. Excluded are 

reimbursed hours (maternity leave, nursing, sick leave not paid by the employer and 
similar). 
 

Actually worked hours cover hours actually performed in full time, part time and 
overtime work, and hours when employees were at the workplace but did not work due 
to the malfunction or cleaning of machinery, preparation or cleaning of tools, temporary 
lack of work, etc.).  

 
Hours paid but not worked cover hours that employees spent on annual leave, 

sick leave paid by the employer, paid leave, public holidays and days off as prescribed 
by law, and other paid but not worked hours. 

 

 
1. ТРОШКОВИ РАДА, 2016. 

LABOUR COSTS, 2016 
KM 

  

Просјечни мјесечни 
трошкови по запосленом 
Average monthly costs per 

employee 

Просјечни трошкови по 
плаћеном часу 

Average costs per paid hour 

Просјечни трошкови по 
извршеном часу 

Average costs per hour 
actually worked 

  

     
Укупни трошкови рада   1 516,17 8,67 9,92 Total  labour costs 

Средства за запослене 1 507,94 8,62 9,86 Compensation of employees 

Трошкови образовања 2,84 0,02 0,02 Vocational training costs 

Остали трошкови 4,03 0,02 0,03 Other expenditure paid by the employer 

Остали порези и доприноси 2,43 0,01 0,02 Оther taxes and contributions 

Субвенције (минус) 1,07 0,01 0,01 Subsidies received by the employer (minus) 
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2. ТРОШКОВИ РАДА У 2016. ГОДИНИ  ПО ПОДРУЧЈИМА КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
LABOUR COSTS IN 2016 BY SECTION OF THE CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES 

KM 

ПОДРУЧЈЕ 

Просјечни мјесечни 
трошкови по 
запосленом 

Average monthly costs 
per employee 

Просјечни трошкови 
по плаћеном часу 

Average costs per paid 
hour 

Просјечни трошкови 
по извршеном часу 

Average costs per hour 
actually worked 

SECTION 

     
  

B Вађење руда и камена 2 116 11,9 14,1 B Mining and quarrying 

C Прерађивачка индустрија 1 075 6,1 6,9 C Manufacturing 

D Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, 
паром  и климатизација 

2 377 13,3 15,8 D Electricity, gas, steam and air -
conditioning supply 

E Снабдијевање водом; 
канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације 
(ремедијације) животне средине 

1 391 7,9 8,9 E Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

F Грађевинарство 964 5,6 6,1 F Construction 

G Трговина на велико и на мало, 
поправка моторних возила и 
мотоцикала 

1 074 6,2 6,8 G Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

H Саобраћај и складиштење 1 196 6,5 7,6 H Transport and storage 

I Дјелатности пружања смјештаја, 
припреме и послуживања хране, 
хотелијерство и угоститељство 

906 5,3 5,8 I Accommodation and food 
service activities 

J Информације и комуникације 2 224 12,8 14,4 J Information and communication 

K Финансијске дјелатности и 
дјелатности осигурања 

2 542 14,7 16,3 K Financial and insurance 
activities 

L Пословање некретнинама 1 454 8,4 9,2 L Real estate activities 

M Стручне, научне  и техничке 
дјелатности 

1 515 8,7 9,7 M Professional, scientific and 
technical activities 

N Административне и помоћне 
услужне дјелатности 

924 5,4 5,9 N Administrative and support 
service activities 

О Јавна управа и одбрана; обавезно 
социјално осигурање 

2 121 12,2 14,4 О Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

P Образовање 1 622 9,5 11,3 P Education 

Q Дјелатности здравствене заштите 
и социјалног рада 

1 771 10,0 11,8 Q Human health and social work 
activities 

R Умјетност, забава и рекреација 1 066 6,1 6,7 R Arts, entertainment and 
recreation 

S Остале услужне дјелатности 1 323 7,6 8,3 S Other service activities 
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