~ Методологија ~
МЈЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАПОСЛЕНИМА И ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
(РАД-1)
ПРАВНИ ОСНОВ
Статистичка активност се проводи у складу са Законом о статистици Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и на основу Статистичког програма
Републике Српске за период 2018-2021. година и важећег Плана рада Републичког
завода за статистику.

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ
Ц ИЉ И САДРЖАЈ
Циљ ове статистичке активности јесте да се обезбиједе подаци о просјечној бруто плати и
плати након опорезивања, по подручјима Класификације дјелатности и укупно, као и да
се прикаже динамика кретања плата, изражена номиналним и реалним индексима.
ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Јединице посматрања су изабрани пословни субјекти и њихове јединице у саставу, из
Статистичког пословног регистра, које се налазе на територији Републике Српске и којe
имају запослене раднике.
ОБУХВАТ

Ова статистичка активност проводи се на узорку којим је обухваћено око 70% укупног
броја запослених у пословним субјектима. Принципи који су кориштени за избор јединица
у узорак су: општина, подручје Класификације дјелатности и величина пословног субјекта
дефинисана на основу броја запослених. Због непотпуног оквира, који је заснован на
административном извору, мјесечним узорком нису обухваћени предузетници.
МЕТОД И ПЕРИОДИКА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА
Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се на традиционалан
начин, путем обрасца РАД-1. Као основ за добијање података служи постојећа
финансијско-књиговодствена документација као и кадровска односно персонална
евиденција. Извјештајни период је мјесец и поклапа се са календарским мјесецом.
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Повјерљиви подаци су заштићени у складу са члановима 25. и 27. Закона о статистици
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и у складу са
Правилником о заштити повјерљивих података.
ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА - ИНДИКАТОРА

Плате запослених обухватају исплате за рад у пуном, краћем од пуног и дужем од пуног
радног времена (прековремени рад), заостале исплате плата за раније мјесеце извршене у
току извјештајног мјесеца, без обзира на који се период односе, као и накнаде плата за
неизвршене а плаћене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, државне празнике
и нерадне дане утврђене законом, боловање које иде на терет послодавца, одсутност за
стручно образовање, застоје у раду без кривице запослених). Плате запослених не
обухватају остала лична примања као што су топли оброк, превоз, регрес, солидарна
помоћ, једнократна новчана помоћ и слично. Не укључују се ни примања по уговору о
повременим и привременим пословима, накнаде за ауторска дјела, отпремнине и
јубиларне награде, те остале бенефиције запослених. Такође, плате не обухватају накнаде
за боловања која не иду на терет послодавца.
Просјечне плате рачунају се тако што се укупно исплаћена маса плата дијели са бројем
запослених на које се односе извршене исплате.

Номинални индекс просјечних плата након опорезивања је однос између
номиналних износа просјечних плата након опорезивања у одређеним периодима
посматрања.

Реални индекс просјечних плата након опорезивања је однос између номиналног
индекса просјечних плата након опорезивања и индекса потрошачких цијена у
одговарајућем периоду.
УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУН АРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА
Подаци о платама се објављују према подручјима Класификације дјелатности КД БиХ 2010
која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ класификацији дјелатности NACE
Rev 2.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА
ОРГАНИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Одговорни произвођач података о просјечним платама јесте Републички завод за
статистику Републике Српске.

Прикупљање и унос података обавља се у подручним јединицама Републичког завода за
статистику Републике Српске, док се обрада података обавља у Одјељењу статистике рада
у централи Завода.
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ОБАВЕЗА ДАВАЊА ПОДАТАКА
Извјештајне јединице достављају податке Републичком заводу за статистику Републике
Српске у складу са чланом 8. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 85/03).
ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА

Извјештајна јединица доставља попуњен образац РАД-1 подручној јединици Републичког
завода за статистику до 3. у мјесецу за претходни мјесец.

ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ
УПИТНИК
За провођење ове статистичке активности користи се образац „Мјесечни извјештај о
запосленима и платама запослених“ (РАД-1) који се налази на званичној интернет
страници Завода:
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/obrasci/rad/Obrazac_Rad1_2018_EL.pdf
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА
Упутство за попуњавање дато је у оквиру самог обрасца.

ПУБЛИКОВАЊЕ
Подаци о платама публикују се у облику мјесечних саопштења „Просјечне плате
запослених“ 22 дана по истеку посматраног мјесеца, и то према подручјима
Класификације дјелатности и укупно, за ниво Републике Српске.
Такође, подаци о платама се објављују и у оквиру публикације „Мјесечни статистички
преглед“.
Детаљнији подаци о платама објављују се једном годишње у тематском билтену „Плате,
запосленост и незапосленост“, Статистичком годишњаку Републике Српске и у оквиру
публикације „Ово је Република Српска“.
Све публикације су доступне на интернет страници Републичког завода за статистику
Републике Српске.
Припремила:
Биљана Глушац
Посљедње ажурирање:
24. 12. 2018.
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