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ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

THE AVERAGE WAGES  
 

У овом саопштењу приказане су просјечне мјесечне 
бруто и нето плате по запосленом. Просјечне плате су исказане у 
конвертибилним маркама, а представљају количник укупно 
исплаћених плата и броја запослених на које се те исплате 
односе. Подаци су добијени на основу Мјесечног извјештаја о 
запосленимa и платама запослених  (РАД–1). 

Monthly gross and net wages by employee are shown in this 
Release. The average wages are expressed in KM, and they present 
the quotient between total paid wages and number of employees on 
which the wages are considered. Data were obtained on the basis of 
Monthly statistical report on employees and their wages (RAD–1). 

  
Плате запослених обухватају исплате за рад у пуном, 

краћем од пуног и дужем од пуног радног времена; исплате из 
средстава предузећа (организације - заједнице) за годишњи 
одмор, државне празнике, плаћено одсуство до 6 дана, плаћено 
одсуство за стручно образовање, за боловање које иде на терет 
послодавца и сл., исплате за раније мјесеце извршене у току 
извјештајног мјесеца, исплате по периодичном и годишњем 
обрачуну и по основу распореда добити, без обзира на који се 
период односе. Не обухватају се исплате запосленима које терете 
материјалне трошкове.  

Wages of employees cover salaries for work in full time, part 
time and overtime work: payment from enterprise resources 
(organizations - communities) for annual leave, national holidays, 
paid leave till 6 days, paid leave for vocational training, sick-leave 
paid by employer, etc.; payments for previous months executed 
during the reporting month, payments by periodical and annual 
account, irrespective to which period they are related. There are not 
covered payments to employees from payments in debt of material 
costs. 

                       
                           

1. ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОДРУЧЈИМА  
    THE AVERAGE WAGES BY SECTIONS                                                                                                                                              KM 

Бруто 
Gross 

Нето 
Net Подручја 

XII I XII I 
Sections 

      
 УКУПНО  1 226 1 225 798 798  TOTAL 
A Пољопривреда, лов и шумарство  906 933 588 613 A Agriculture, hunting and forestry 
B Рибарство  969 1 013 639 667 B Fishing 
C Вађење руде и камена  1 451 1 488 957 971 C Mining and quarrying 
D Прерађивачка индустрија  856 838 565 553 D Manufacturing 
E Производња и снабдијевање електричном 

енергијом, гасом и водом 
1 454 1 455 944 942 E Electricity, gas and water supply 

F Грађевинарство 869 906 573 593 F Construction 
G Трговина на велико и трговина на мало, 

оправка моторних возила, мотоцикала и 
предмета за личну употребу и домаћинство 

908 913 600 603 G Wholesale and retail trade, repair of motor 
vehicles, motorcycles and personal and 
household goods 

H Хотели и ресторани 808 812 537 540 H Hotels and restaurants 
I Саобраћај, складиштење и везе 1 209 1 143 788 747 I Transport, storage and communication 
J Финансијско посредовање 1 893 1 952 1 230 1 268 J Financial intermediation 
K Активности у вези с некретнинама, 

изнајмљивање и пословне активности 
957 951 629 623 K Real estate, renting and business activities 

L Државна управа и одбрана, обавезно  
социјално осигурање 

1 650 1 629 1 055 1 042 L Public administration and defense, compulsory 
social security 

M Образовање 1 374 1 302 894 848 M Education 
N Здравствени и социјални рад 1 567 1 610 1 019 1 049 N Health and social work 
O Остале комуналне, друштвене и личне  

услужне активности 
950 960 626 630 O Other community, social and personal service 

activities 
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