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Просечна јануарска нето плата у Србији 50.048 динара 

Танјуг  

Просечна нето зарада у Србији за јануар 2018. године износила је 50.048 динара и 
номинално је већа 2,7 одсто, а реално већа за 2,4 процента у односу на претходни 
месец 
Просечна нето зарада у Србији за јануар 2018. године износила је 50.048 динара и номинално 
је већа 2,7 одсто, а реално већа за 2,4 процента у односу на претходни месец, саопштио је 
Републички завод за статистику. 
Просечна нето зарада за јануар 2018. године износила је 422 евра, док је за јануар 2017. 
износила 376 евра.  
Јануарска бруто зарада по запосленом је у просеку износила 69.218 динара, што је номинално 
за 2,2, а реално за 1,9 процената више него у децембру. 
У односу на исти месец прошле године, просечна бруто зарада је номинално порасла за 6,8 
посто, а реално за 4,8 процената, док је просечна нето плата већа за 7,2 номинално и за 5,2 
одсто реално. 
Медијална бруто зарада за јануар износила је 53.276 динара, док је медијална нето зарада 
"тежила" 38.721 динар. 
У јавном сектору је просечна нето зарада у јануару износила 56.585 динара, а бруто плата 
78./582 динара, док је ван јавног сектора просечна нето плата у том месецу била 46.681 динар, а 
зарада с порезима и доприносима 64.394 динара.  
Нето зараде запослених у радном односу биле су 50.328 динара, а бруто зараде 69.581 динар, 
док су радници ван радног односа у просеку нето примили 33.155 динара, а бруто 47.304 
динара.  
Просечна нето зарада запослених у правним лицима износила је 52.959 динара, а бруто зарада 
73.157 динара, док су нето плате предузетника и њихових запослених у просеку износиле 27.305 
динара, а бруто плате 38.444 динара. 
Републички завод за статистику променио је методологију обрачуна просечних зарада, 
директор Завода Миладин Ковачевић да су ово први резултати о зарадама према методологији 
усклађеној са европском праксом. 
Говорећи о перспективи кретања зарада он је рекао да се она не може савршено прогнозирати, 
али ако се задржи динамика раста која је успостављена половином прошле године и одржи 
стабилан курс динара, просечна зарада ће са 50.048 до краја године "изаћи" на 59.000 што је 
око 497 евра. 
Појашњавајући нову методологију обрачуна просечних зарада Ковачевић је рекао да је до сада 
статистика рађена на узорку правних лица и обухватала је око 800.000 запослених, док се сада 
подаци добијају из Пореске управе и обухватају све запослене. 
Подаци о просечним зарадама сада ће бити доступни 55 дана по истеку извештајног месеца, 
док су раније били досупни 25 дана од истека извештајног месеца. 
"Раније је обрачун просечне зараде обухватао зараде исплаћене у извештајном месецу без 
обзира на то у ком су месецу остварене. Сада се обрачунате зараде односе на извештајни 
месец", нагласио је Ковачевић. 
Раније су просечне зараде исказиване према општини рада, новом методологијом просечне 
зараде могу да се исказују према месту становања.  
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Највећи проценат запослених (28 одсто) прима нето зараду од 25.000 до 30.000 динара, док 
две трећине запослених (око 67,3 одсто) има нето зараду мању или једнаку просечној заради у 
Србији. 
Ковачевић каже да се не зна колико људи ради у неформалној (сивој) зони, али да се процењује 
да је то око 500.000 до 600.000 људи. 
 

 

Мартиновић: Велико интресовање за подстицаје запошљавања 
 
На евиденцији од почетка године десет одсто мање је незапослених лица него у истом периоду 
прошле године, рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и 
додао да је  велико интересовање за програме подстицаја запошљавања.Он је  гостујући у 
Дневнику РТС-а навео  да највише послодаваца аплицира за програм запошљавања теже 
запошљивих категорија и  истакао да су 2017. годину обележила позитивна кретања на 
тржишту рада.„Сада у овим зимским месецима имамо једну стабилност коју осликава и 
чињеница да је на евиденцији око 625.000 незапослених лица, што је отприлике број који је 
актуелан од почетка године. Ова бројка је за око десет одсто мања него што је то забележила 
статистика у истом периоду претходне године“, нагласио је Мартиновић.Указао је да су од 
средине фебруара актуелни јавни позиви за подстицаје послодавцима, пре свега из реалног 
сектора.„Видимо да је велико интересовање, за ових непуних месец и по дана практично неки 
програми могу готово да се потроше у неком планираном обиму“, каже Мартиновић.Истиче да 
је највећа тражња за отварање нових радних места за теже запошљиве категорије.„Послодавци 
годинама заправо највише аплицирају за тај програм, али ми током године вршимо пренамену 
средстава тако да увек има простора да се ситуација промени, зато што неки програми за које 
послодавци показују мање интересовање не захтевају толики обим новца колико ми у почетку 
планирамо и онда вршимо пренамену“, објаснио је Мартиновић за РТС.Нагласио је да је 
велико интересовање и за програм стручне праксе, за програме обука, преквалификација, 
јавних радова.„Програм јавних радова се завршава 2. априла и позивам још ових неколико 
дана могу да аплицирају, ту може да учествује и јавни сектор“, додао је Мартиновић.„У 
програме годишње укључено 130.000 до 140.000 лица“Истакао је да се „у програме и мере 
активне политике запошљавања, како финансијске подстицаје тако и оне нефинансијске који 
такође подижу ниво запошљивости великог броја лица, годишње укључи преко 130.000 до 
140.000 лица“.„Од тога 25.000 до 30.000 лица се директно укључи захваљујући финансијским 
подстицајима“, каже Мартиновић.Према његовим речима,  највећи број програма Националне 
службе за запошљавање аплицирају директно послодавци, али да је важно и да незапослена 
лица покажу своје интересовање.„Незапослена лица треба да покажу своје интересовање за 
одређени програм како би наши саветници могли да их селектују и усмере за одговарајуће 
програме и да на тај начин понуду и тражњу онога што је у овом тренутку актуелно“, каже 
Мартиновић.Указао је да незапослена лица једино могу директно да конкуришу за програм 
самозапошљавања, као и да тај програм подразумева директан новчани подстицај лицима која 
се налазе на евиденцији, која су прошла краткотрајну обуку и која имају бизнис планове који 
могу да им обезбеде одрживост пословања. 
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„Тај програм је отворен до 15. априла и видимо да је велико интересовање ових дана, очекујемо 
и да у овај програм укључимо близу 4.000 лица током 2018. године и то је оно што ће сигурно 
дати значајан подстицај развоју предузетништва у Србији“, закључио је Мартиновић. 

 
 
Нова методологија повећала плату, да ли се и боље живи 
 
Аутор текста: Војислав Стевановић 
 
Прва просечна плата обрачуната по методологији коју користи и ЕУ показује да 
сте имали већу зараду овог него прошлог јануара. Она је у просеку била 422 евра, и 
то захваљујући углавном курсу евра у односу на који је домаћа валута ојачала у 
последњих неколико месеци. 
Први пут грађани Србије обавештени су о просечној плати обрачунатој на нов начин. Али нису 
и први који су сазнали нове податке, иако је Завод за статистику раније најављивао да ће 
информације сви добити у исто време.  
Председник Србије је пред викенд најавио да ће грађани у понедељак чути да је просечна плата 
порасла за око 45 евра, као и да ће до краја године бити и 480 евра. 
"Што се тиче информације која је била доступна у петак, нисам упозната са том информацијом, 
и из нашег одељења свакако није отишла у јавност", каже Весна Пантелић из Републичког 
завода за статистику. 
Просечна плата у јануару порасла је за 46 евра у односу на исти месец 2017. и износи 422 евра. 
У динарима, плата је са 46.600 динара порасла на нешто више од 50 хиљада До краја године, 
верује први човек завода за статистику, биће готово 500 евра. Процену заснива на досадашњем 
тренду - да су плате од јуна порасле 8,6 одсто. Подсећа и да је најављен раст плата у јавном 
сектору, где ради трећина запослених. 
"Ако применимо то на целу годину, онда бисмо на пример са неких 50 хиљада изашли на око 
59 хиљада. У еврима би то значило да смо стигли на скоро 500 евра", каже директор 
Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић. 
Под условом, додаје, да и курс динара остане стабилан. Немања Вуксановић, истраживач 
Фондације за развој економске науке каже да су плате, посматрано у еврима, пре свега порасле 
због јачања курса. Додаје да су плате расле више, негои продуктивност радника, али и да је 
могуће да плате и даље порасту. 
"Уколико у наредном периоду буде настављен тренд јачања динара према евру и уколико дође 
и до пораста продуктивности, при чему треба имати у виду да када се говори о расту 
продуктивности, пре свега се мисли на раст продуктивности у индустрији и пољопривреди, 
може се очекивати реалан раст зарада", сматра Немања Вуксановић.Нов начин обрачуна, 
уобичајен у међународној статистици, открива и друге показатеље прихода становништва.  
Статистика позајује и да највећи проценат запослених, 28 одсто, месечно прима између 25 и 30 
хилајда динара, а да две трећине ради за плату која је мања од просечне. 
Колико онда просечна зарада добро илуструје животни стандард 
"Да будемо искрени, плате и нису нека илустрација животног стандарда. Постоји статистика 
неједнакости, статистика сиромаштва, статистика прихода становништва, квалитета живота и 
тако даље", објашњава Миладин Ковачевић. 

http://rs.n1info.com/journalist55/Vojislav-Stevanovic/1
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Статистичку слику могли би да промене подаци о примањима више од пола милиона људи 
који раде на црно, али њихова примања званична статистика не обухвата. 
 
 

Економисти: Оживљавање некад великих фабрика немогуће 
 
Аутор текста:Бета 
 
Оживљавање некадашњих великих фабрика у Србији је немогуће, јер су скоро 
потпуно уништене и требало би много новца да се подигну, а потребна им је нова 
технологија производње и обезбеђено тржиште, тврде економисти. 
Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је пре два дана да је, заједно са Министарством 
привреде и осталим ресорима покренула питање "оживљавања препознатљивих брендова и 
великих погона", попут Магнохрома и ИМТ-а.   
Економски консултант Драгован Милићевић рекао је данас за Бету да "политичари без 
последица могу да изјаве било шта".   
"Тракторе које је производио ИМТ пољопривредници могу сада да користе само да се њиме 
одвезу до продавнице да попију пиво", рекао је Милићевић.   
Оспособљавбање тог предузећа за производњу и извоз, према његовим речима, подразумевало 
би да "неки страни партнер постане заинтересован и уложи много новца и донесе нову 
технологију".   
Пољопривредницима, чак и српским чији је возни парк стар преко 30 година, како је рекао, 
данас су потребни трактори са 120 или 200 коњских снага, а не са 45 или 60 какве је 
производио ИМТ.   
"И када би се пронашао инвеститор за покретање ИМТ тешко би било обезбедити тржиште јер 
Турска осваја Европу јефтиним тракторима, а нуде их и Индијци којима је наша фабрика 
својевремено продала лиценцу", рекао је Милићевић.   Додао је да би још теже било покренути 
"погрешно приватизован и пропали Магнохром чији производни програм данас вероватно 
ником не треба".   
Милићевић је истакао да је тешко разумети да Србија "финансира индустрије из краја 19. и 20. 
века као што је текстилна индустрија и њој сличне".   
Економиста Иван Николић рекао је за Бету да је покретање пропалих фабрика тежак пут и да 
би морао да се разматра "проблем од случаја до случаја јер нема универзалног решења".   
"ИМТ би могао да се покрене само ако би се појавио неки инвеститор који би био спреман да 
финансира нову технологију, јер је постојећа застарела, и ако би се нашло тржиште на Блиском 
истоку и у арапским земљама", рекао је Николић.   
Он је рекао да и ако постоји заинтересовани инвеститор за стратешко партнерство са државом 
или сличан модел финансирања, Србија би пре тога требала да направи стратегију развоја како 
би се утврдило "који су приоритетни сектори за подстицање развоја, а не да се то ради 
стихијски".   
"Пољопривреда у Србији већ у дужем периоду стагнира и није полуга развоја као ни 
прехрамбена индустрија која не само да не доприноси расту већ га обара", рекао је Николић.   
Додао је да ниједна европска земља не заснива свој развој на пољопривреди, па не би требало 
ни Србија, посебно и због тога што јој требају високе стопе раста како би смањила заостајање за 
другим земљама, а што аграр не може да обезбеди. 
 
 

 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Пораст просечне нето зараде у јануару - 50.048 динара 
 
Аутор текста:Бета 
 
Просечна нето зарада у Србији у јануару ове године била је 50.048 динара и 
номинално је већа за 2,7 одсто, а реално за 2,4 одсто него у децембру 2017. године, 
саопштио је Републички завод за статистику. 
Како је наведено, просечна нето зарада у јануару 2018. године износила је 422 евра, а у исто 
месецу прошле године 376 евра. 
Просечна бруто зарада (са порезима и доприносима) износила је 69.218 динара, што је 
номинално повећање у односу на децембар 2017. године од 2,2 одсто, а реално 1,9 одсто. 
У односу на јануара 2017, године, просечна нето зарада већа је за 7,2 одсто номинално, а за 5,2 
одсто реално, док је просечна бруто зарада номинално већа за 6,8 одсто а реално за 4,8 одсто. 
Просечна нето зарада у јануару у јавном сектору износила је 56.585 динара, а бруто зарада 
78.582 динара. 
Запосленим у радном односу просечна нето зарада је била 50.328 динара, а бруто зарада 69.581 
динар, док је за раднике ван радног односа просечна нето зарада била 33.155 динара, а бруто 
зарада 47.304 динара. 
Просечна нето зарада запослених у правним лицима износила је 52.959 динара, а бруто зарада 
73.157 динара. У предузетничким радњама просеча зарада је била 27.305 динара, а бруто зарада 
38.444 динара. 
У обрачуну просечне зараде у јануару ове године Завод за статистику је користио нову 
методологију. 
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