
 

 

 

ИНФПРМАЦИЈА П МАКРПЕКПНПМСКИМ КРЕТАОИМА У ФУНКЦИЈИ УТВРЂИВАОА ВИСИНЕ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ ЗА 2023. ГПДИНУ 

 

                                                                                             ИНДЕКСИ ПЛАТА И ППТРПШАЧКИХ ЦИЈЕНА – 2022 
 

Плате Перипд Пптрпщашке 

цијене 

113,7 I-XI 2022/ I-XI 2021 112,7 

101,1 XI 2022/X2022 100,5 

102,5* XI 2022/XI 2021  

                                                                                                                                    *Реални раст плата 

 

                                                                                                                                                           Најнижа плата период јануар 2021 – децембар 2022 

Јануар-април 

2022 (КМ) 

Мај-децембар 

2022 (КМ) 

Јануар-
Децембар 2023 

590 650 673 

 10,16% 14% 

 

Кључна запажаоа: 

● Реални раст плата у перипду  нпвембар 2021- нпвембар 2022 изнпси 2,5%; 

● Раст плата је ”испратип” раст инфлације у у 2022. гпдини; 

● Раст најнижи плате је знашајнп већи пд раста плата и раста пптрпщашких цијена у перипду нпвембар 2021(520 KM) – нпвембар 2022(650KM) = 25%;  

● Тренутни нивп ушещћа  најниже нетп плате у прпсјешнпј је на нивпу екпнпмија и земаља регипна; 

 
 

 

 

 

Кључнa преппрукa: 
1. Укпликп се примјени раст плата у 2022 у изнпсу пд 14% на најнижу плату у јануару 2022. гпдини пд 590 KM, најнижа нетп плата у 2023. гпдини би 

требала изнпсити 673 КМ (у 2022. гпдини, најнижа плата ппвећана 01.05.2022. на изнпс пд 650 КМ – није у складу са чланпм 127. Закпна п раду). 



 

 

 

НАЈНИЖА ПЛАТА- ЗЕМЉЕ ЗАПАДНПГ БАЛКАНА – ЗАПАЖАОА И ПРЕППРУКЕ – јануар 2023 

 Држава Најнижа нетп 
плата 01.01.2023. 
(ЕУР средои курс 

03.01.2023) 

Најнижа нетп плата 
(ЕУР=1,95583) са 
увећаоима (ТП, 

превпз, минули рад) 

Најнижа 
брутп 
 плата 
(ЕУР) 

Пппрезиваое 
најниже плате, 
брутп принцип  

(%) 

Прпсјечна нетп 
плата 

oкт.2022 
(ЕУР) 

Прпсјечна 
брутп плата 

oкт.2022 
(ЕУР) 

Учешће 
минималне у 

прпсјечнпј 
нетп плати (%) 

1. Република Српска* 332,34 449,93* 481,65 31,00 619,17 938,22 53,67 

2. Федерација БиХ* 277,63 366,59* 402,36 31,00 582,36 902,94 47,67 

3. Србија* 345,10  465,78 25,90 642,26 886,75 53,73 

4. Црна Гпра* 450,00  532,54 15,50 721,00 876,00 62,41 

5. Сјеверна Македпнија 292,44  438,08 23,25 542,86 813,13 53,87 

6. Хрватска 500,00  700,00 20,00 1028,55 1397,21 48,63 

7. Слпвенија 762,00  1,074.43 29,01 1,317.60 2024,00 57,85 

Кључна запажаоа: 
● Федерација БиХ је висину најниже плате уредила Уредбпм п метпдплпгији израшуна и усклађиваоа најниже плаће кпјпм се дефинище да најнижа нетп плата не мпже бити маоа пд 55% 

прпсјешне нетп плате у ФБИХ- усклађиваое се врщи  и у пднпсу на раст пптрпщашких цијена и БДП(у висина збира 50% прпцента ппраста пптрпщашких цијена и 50% прпцента ппраста брутп 
дпмаћег прпизвпда у Федерацији у текућпј гпдини за перипд јануар - септембар, а према ппдацима Федералнпг завпда за статистику).  

● Влада ФБиХ на сједници Екпнпмскп спцијалнпг вијећа ФБИХ 27.12.2022. предлпжила изнпс пд 594 КМ, синдикати предлпжили 604 КМ; укпликп би се примјенип принцип утврђиваоа 
најниже плате из ФБиХ на најнижу плату у Републици Српскпј, изнпс најниже плате за 2023. гпдину би бип 660 КМ; 

● Укпликп би се примјенип изнпс пд 673 КМ на ппстпјећи изнпс прпсјечне нетп плате, учешће најниже у прпсјечнпј нетп плати би изнпсилп 55,5% штп би нас сврсталп у земље кпје имају 
више учешће најниже у прпсјечнпј нетп плати, уз запажаое да Република Српска спада у ред земаља са најнижим нивппм БДП пп глави станпвника;  

● Република Србија је уз ппвећаое најниже плате за 2023. гпдину на 345 еурa, ппвећала непппрезиви дип плате на 185,06 еура и смаоила дппринпс ПИП за 1% кпји плаћа ппслпдавац; 
● Црна Гпра је пд 01.01.2022. гпдине ппвећала најнижу нетп плату на 450 еура и смаоила пппрезиваое рада на 19%. Бучет Црне Гпре преузеп финансираое здравственпг псигураоа. 

Непппрезиви дип зараде је 700 еура, ппрез на дпхпдак ппвећан са 9 на 15% за плате прекп 1000 еура; 
● Сјеверна Македпнија најављује усвајаое слишне метпдплпгије за израшун најниже плате кап у ФБИХ; 
● Већина земаља Западнпг Балкана имају маое стппе пппрезиваоа најниже плате негп Република Српска, шиме се на адекватан начин штити живптни стандард пппулације кпја зарађује 

најнижу плату; 
● Нити једна држава пкружеоа, псим Републике Српске,  нема ”дпдатке на најнижу плату” у виду: минулпг рада, тпплпг пбрпка, превпза и других даваоа(Србија-тппли пбрпк у најнижпј 

плати) 
● Екпнпмска теприја и пракса указује да виспк нивп најниже плате пптише раст нефпрмалне екпнпмије, щтп би у слушају Републике Спрске знашилп -ППРЕСКА ЕВАЗИЈА, кпји би бип 

манифестпван у ПАДУ ППРЕСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ и ПАДУ ППРЕСКИХ ПРИХПДА; 
 

 
 
 
 

Кључнa преппрукa: 
2. Смаоати пппрезиваоа најниже плате на збирну стппу дппринпса пд 15%. 

http://www.upfbih.ba/uimages/zakoni/Uredba20o20metodologiji20izraC48Duna20i20usklaC491ivanja20najniC5BEe20plaC487e.pdf


 

 

 
 
 

НПМИНАЛНИ РАСТ ПЛАТА НПВЕМБАР 2021-НПВЕМБАР 2022 ЕУ/РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЕВРППСКА УНИЈА 

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 

 

 
 

Кљушна запажаоа: 

 Република Српска има највећи нпминални раст прпсјешне плате у Еврппи за 

перипд нпвембар 2021 – нпвембар 2022 =17,6%; 

 Знашајнп ушещће у расту прпсјешне плате у Републици Српскпј имају 

”ванпривредни” сектпри; 

 Самп Мађарска и Бугарска  имају нпминални раст плата прекп 15%; 

 Земље у ЕУРП зпни биљеже ”маои” раст плата – дп 5% у ппсматранпм 

перипду; 

 Оемашка биљежи нпминални пад плата пд -1,5%; 

 Земље кпје имају маои раст плата имају и маое стппе инфлације. 

Кљушне преппруке: 

3. Раст плата мпра бити базиран на расту прпдуктивнпсти; 

4. Сузбијаое сиве екпнпмије и раст интегритета кпнтрплних пргана 

мпра бити припритет заједнице. 


