
Просечне зараде по запосленом, јануар 2022, објављено 25.03.2022. 

Датум следеће објаве: 26.04.2022 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2022. године износила је 97 877 

динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 70 920 динарa. 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2022. године износила је 97 877 динара, док је просечна 

зарада без пореза и доприноса (нето) износила 70 920 динара. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада и просечна нето зарада за 

јануар 2022. године номинално су веће за 12,4%, а реално за 3,9%. 

У односу на децембар 2021. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2022. године 

номинално је мања за 4,2%, а реално за 5,0%, док је просечна нето зарада номинално мања за 5,0%, а реално 

за 5,8%. 

Медијална нето зарада за јануар 2022. године износила је 53 327 динарa, што значи да је 50% 

запослених остварило зараду до наведеног износа. У односу на исти месец претходне године, медијална нето 

зарада за јануар 2022. године номинално је већа за 11,1%, а реално за 2,7%, док је у односу на децембар 2021. 

године номинално остала на истом нивоу, а реално је мања за 0,8%. 

  

1. Просечне зараде 
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД 

  Зараде Зараде без пореза и доприноса 

I 2022 I  2022 

Укупно 97877 70920 
Зараде запослених у радном односу 98275 71225 

Зараде запослених ван радног односа 62255 43617 
Зараде запослених у правним лицима 104313 75685 

Зараде предузетника и запослених код њих 51965 36934 
Јавни сектор 108721 78155 

Ван јавног сектора 93334 67889 

 

 

2. Индекси зарада 
  

  Зараде Зараде без пореза и доприноса 

I 2022 
XII 2021 

I 2022 
Ø 2021 

I 2022 
I 2021 

I 2022 
XII 2021 

I 2022 
Ø 2021 

I 2022 
I 2021 

Номинални индекси зарада 95.8 107.8 112.4 95.0 107.7 112.4 
Реални индекси зарада 95.0 103.2 103.9 94.2 103.1 103.9 

 
 


