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ИНФОРМАЦИЈА О
ОСНОВНИМ МАКРОЕКОНОМСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
МАТЕРИЈАЛНО-СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ
У АП ВОЈВОДИНИ, У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2013. ГОДИНЕ
Материјални и социјални положај запослених у Републици Србији и АП Војводини, из
године у годину, постаје све тежи. Све већи број незапослених лица, раст цена, у првом
реду, раст цена основних животних намирница, ниске и нередовне зараде, пад
привредне активности и пад животног стандарда и осиромашење великог броја
становништва, висок проценат учешћа сиве економије, изражене финансијска
недисциплина, само су неки од чинилаца који изазивају оправдану забринутост
запослених и свих других грађана Републике Србије и АП Војводине.
Економска и социјална ситуација у Војводини је суморна. Привредно окружење
карактеришу бројне неуспешне и пропале приватизације, пољопривреда се свела на
основну делатност, а сви велики произвођачи из прехрамбене и прерађивачке
индустрије су пропали.
Запосленост бележи раст само у локалним администрацијама јавним и комуналним
предузећима, незапосленост у Војводини је изнад републичког просека а просечна
зарада испод. Социјална слика Војводине је забрињавајућа јер је све дужи списак оних
који траже социјалну помоћ од државе. Чак 90.000 грађана Војводине данас
преживљава захваљујући државној помоћи, а највише корисника новчане помоћи,
према подацима Министарства рада, има у Бачкој.
Поводом најављених измена Закона о раду, Закона о штрајку и економских мера Владе
Републике Србије, изражавамо забринутост да ће исте довести до даљег урушавања и
овако тешког материјалног и социјалног положаја најширих слојева становништва
Републике Србије и АП Војводине.

Кретање незапослености, запошљавања и броја пензионера у АП
Војводини
Стопа незапослености у Србији, према априлској Анкети о радној снази, износила је
24,1 одсто, што је 1,7 одсто више него у октобру прошле године, објавио је Републички
завод за статистику. Најмању стопу незапослености има београдски регион (19 одсто), а
у Војводини стопа незапослености износи 24,8 одсто.

Према званичним статистичким подацима, у АП Војводини, крајем августа 2013.
године, било је 199.688 незапослених лица, док просечан број незапослених у
Војводини у 2013. години износи 205.276 лица. Највећа незапослености се јавља
током зимског периода, а кулминацију је достигла у марту 2013. године, када је укупно
208.487 особа било без посла.
БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У РЕГИОНИМА ВОЈВОДИНЕ
Област/регион
2012.
2013.
(год. просек) (год. просек)
1. Северно-бачка
17.238
18.022
2. Западно - бачка
21.607
22.322
3. Јужно - бачка
66.847
67.753
4. Средње - банатска
19.023
18.749
5. Северно - банатска
14.243
14.469
6. Јужно - банатска
34.306
34.877
7. Сремска
28.936
29.085
Укупно Војводина
202.200
205.276
Дугорочно незапослених (преко годину дана) је регистровано 58,64% или 117.199 лица.
Просечна дужина тражења посла у АПВ је 3.2 године. Међу незапосленима готово
трећина су млађи од 30 година. Оно што посебно забрињава је дугорочна стопа
незапослености младих која је повећана за 10 процентних поена од 2008. године, чак 60
одсто младих посао тражи дуже од годину дана. Од почетка кризе, стопа
незапослености младих је драстично порасла, са 32.6%, колико је износила 2008.
године, на 51,1% у 2012. Друга група радника која је најтеже погођена кризом су
старији припадници радне снаге (50-64). Стопа незапослености ове групе се више него
удвостручила у периоду од 2008. до 2012, и то са 8.2% на 18.2%. Упркос реформама
пензионог система коју су, услед повећања старосне границе за одлазак у пензију,
требале да допринесу побољшању индикатора тржишта рада за старију популацију,
њихова позиција је наставила да се погоршава.
О томе говори и статистика односа запослених и пензионера која представља заправо
најпрецизнију слику јадног стања у домаћој економији. Број пензионера у Војводини се
приближио броју запослених, а у чак четири од седам округа у покрајини већ га је
премашио. Тако, према подацима с краја прошле године, у Војводини има 448 хиљада
запослених и 406.000 пензионера. Запослених има више него пензионера само у
Јужнобачком, Севернобачком и Сремском округу, док је у осталим деловима Војводине
број пензионера превазишао број запослених.
У Новом Саду на 100 радника долази 92 незапослена и пензионера, а у Београду 69.
На нивоу целе земље овај однос је чак 142 незапослена и пензионера на 100
запослених а у Војводини 136. У Севернобачком округу на 100 радника има 173
незапослена и пензионера, у Западнобачком 182, у северном Банату 158, у средњем
Банату 159, у Јужнобанатском округу 169, у јужној Бачкој без Новог Сада 140 а у Срему
147.
За само годину дана, од 2011. до 2012. године, број запослених у Војводини се
смањио са 460.588 на 447.963 особа (према последњим подацима статистичког
билтена од јуна 2013. године), односно изгубљено је 12.625 радних места, а од 2008.
године угасило се око 90.000 радних места.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ВОЈВОДИНИ
2006.
2007.
2008.
528.096

529.391

533.343

2009.

2010.

2011.
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497.910

472.441

460.588

447.963

Највећа стопа запослености забележена је у београдском региону 37,9 одсто, затим у
региону Шумадије и западне Србије, где је износила 36,7 процената. У региону јужне и
источне Србије, као и у региону Војводине стопа запослености износила је 35,4
одсто.
Велики пад запослености довео је до осиромашења великог броја становништва и
самим тим, повећање броја корисника новчане помоћи. Број грађана који добијају
социјалну помоћ драстично се повећава, а расте и притисак оних који траже
једнократну помоћ и помоћ у натури јер немају право на редовну месечну помоћ.
Највише издржаваних становника има Јужнобачки округ, где 18.651 особа живи
искључиво од социјалне помоћи. У западној Бачкој 11.365 особа добија новчану помоћ
од којих само у Сомбору живи 51,2 одсто. У Севернобачком округу има 11.237
корисника од којих 69,41 одсто живи у Суботици. Не заостаје ни Средњебанатски округ
са 11.198 корисника помоћи, од којих су 41,53 одсто Зрењанинци, док у Јужнобачком
округу живи 14.906 социјално угрожених особа.
Око 15.000 грађана Војводине прима додатак за негу и помоћ. Близу 18.000
незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање добија новчану
надокнаду за незапослене, а око 7.000 њих је на почетку обе године то право изгубило, а
посао није нашло. Све је више деце која остварују право на дечији додатак, и
пензионера који спадају у категорији социјално угрожених.
Један од видова помоћи су и народне кухиње и донације Црвеног крста. Широм
Војводине раде 24 јавне кухиње, које обезбеђују по један кувани оброк дневно за 8.800
корисника. Међутим, потребе за јавним кухињама су далеко веће од могућности. У 21
најсиромашнијих војвођанских општина нема јавних кухиња!

Кретање куповне моћи у АП Војводини
Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у јулу 2013. године,
износила је 44.182 динара, док је у Војводини износила 43.065 динара.
Пад куповне моћи просечног грађанина највише је видљив када се завири у потрошачку
корпу. Просечна потрошачка корпа за месец јул 2013. године износила је 64.824 динара
и већа је за 15,91% у односу на прошлу годину. Минимална потрошачка корпа износила
је 34.067 динара, што представља повећање од 10,89% у односу на прошлу годину. Да
би се покриле основне потребе, у јулу 2013. године, било је потребно 1,47 просечних
зарада, а за минималне потребе требало је издвојити скоро целу просечну зараду
(0,77 просечне зараде).
Просечне потрошачке цене су за годину дана (јул 2013/јул 2012.) повећане за 8,6%,
док су зараде реално мање за 1,2%.
Ако погледамо листу од 15 градова у којима је праћена куповна моћ, видимо да је само
у три града куповна моћ већа од републичког просека. Посматрано по градовима
Војводине, куповну моћ изнад републичког просека имали су: Панчево и Нови Сад. У
свим осталим градовима, међу којима су и Зрењанин, Сремска Митровица и Суботица,
грађанима је било теже да платом покрију основне животне потребе.
ПРЕГЛЕД КУПОВНЕ МОЋИ ПО ГРАДОВИМА У ОДНОСУ НА РЕПУБЛИЧКИ
ПРОСЕК

Београд
Панчево
Нови Сад

54.778
50.196
49.330

68.079
71.475
71.955

39.607
35.853
36.059

Однос зараде и
просечне потр.
корпе
1,24
1,42
1,46

Р. Србија

44.182

64.824

34.067

1,47

0,77

Зрењанин
Крагујевац
Ужице
Шабац
С. Митровица
Ниш
Суботица
Зајечар
Краљево
Ваљево
Лесковац
Смедерево

43.228
42.781
41.642
41.287
40.243
39.902
39.444
38.929
37.394
36.330
35.161
34.749

71.919
59.150
63.510
61.625
66.952
62.571
69.110
59.392
58.799
62.754
57.459
60.039

36.104
31.609
33.400
32.412
33.621
33.238
34.420
31.500
30.934
32.830
30.397
32.268

1,66
1,58
1,53
1,49
1,66
1,57
1,75
1,53
1,57
1,73
1,63
1,73

0,84
0,74
0,80
0,79
0,84
0,83
0,87
0,81
0,83
0,90
0,86
0,93

Град

Просечна
нето зарада

Потрошачка корпа
Просечна Минимална

Однос зараде
и минималне
потр. корпе
0,72
0,71
0,73

Посматрано по градовима Војводине, највеће просечне нето зараде, у јулу 2013. године,
забележене су у Апатину (61.998 дин.), Бачкој Паланци (52.870 дин.), Пећинцима
(52.771 дин.), Беочину (51.612 дин.), Панчеву (50.196 динара), Новом Саду (49.330
динара) и Вршцу (49.111 дин.).

Најниже зараде су забележене у Ковачици (24.956 дин.), Пландишту (26.757 дин.),
Бачком Петровцу (28.206 дин.), Алибунару (31.122 дин.), Сремским Карловцима (31.927
дин.), Малом Иђошу (32.152 дин.), Чоки (32.503 дин.), Новом Бечеју (32.528 дин.),
Тителу (32.726 дин.) и др.
Анализирајући структуру просечне потрошачке корпе примећујемо да највећи проценат
одлази на храну и пиће, чак 40,42 одсто, и потребе становања, воде, струје и гаса (18,61
одсто). Са оваквим високим уделом хране и пића у просечној потрошачкој корпи
закључујемо да је удар на породични буџет велики и да је куповна моћ већине грађана
Републике Србије и АП Војводине озбиљно угрожена.
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