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ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У ДЕЦЕМБРУ 2016.
Република Србија1)
Просечна бруто зарада исплаћена у децембру 2016. године у износи 73.641 динар. Просечна нето
зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у децембру 2016. године износи 53.456 динарa.
У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 16,8% и реално је
већа за 16,9%, док је просечна нето зарада номинално већа за 16,8% и реално је већа за 16,9%.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,1%
и реално је већа за 2,5%, док је просечна нето зарада номинално већа за 3,8% и реално је већа за
2,2%.
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Кретање реалних индекса нето зарада

Раст зарада исплаћених у децембру, у односу на новембар 2016. године, резултат је, пре свега,
динамике исплата. Наиме, традиционално се крајем децембра због новогодишњих и божићних празника
исплаћују зараде које би иначе биле исплаћене почетком јануара. Услед тога, зараде у децембру су
значајно веће од зарада исплаћених у новембру. Поред тога, крајем године се врше и исплате заосталих
зарада, као и годишњих и кварталних бонуса, што је такође утицало на раст зарада исплаћених у
децембру 2016. године.
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Просечни месечни курс евра је преузет са сајта НБС.

