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Плаћена радна места буџету се врате за неколико година 
Аутор:Аница Телесковић  
 
У Развојној агенцији Србије кажу да постоје компаније које су после 18 месеци преко пореза 
држави вратиле уложене подстицаје 
Држава, баш као добар пчелар, само треба да направи рам у који ће пчеле саме да остављају 
мед, а не да их намамљује у кошницу. Неке пелином, а неке шћером. Овим речима професор 
Миодраг Зец описује државну политику по којој се инвеститорима дају субвенције за 
новоотворена радна места. 
„Таква политика је погубна. То би било исто као да се за улазак у базен не плаћа улазница већ 
добија сладолед. Е, ко тако уђе у воду, из ње може да изађе са кожном инфекцијом”, рекао је 
Зец за „Политику”. 
Овај начин подршке улагачима смислио је својевремено бивши министар економије Млађан 
Динкић, а субвенције по новоотвореном радном месту кретале су се и до 10.000 евра. To je 
наставила и влада Александра Вучића. Иако је та пракса била прекинута почетком 2014. 
године, креатори економске политике поново су за овим рецептом посегли у пролеће прошле 
године. Према новим правилима, на новчане дотације по новозапосленом раднику, у 
зависности од развијености општине и обима инвестиције, предузећа могу да рачунају на износ 
од три до седам хиљада евра по радном месту. И то важи без изузетка и за домаће и за стране 
инвеститоре. 
 Да ли оваква политика привлачења страних инвеститора даје резултате и после колико 
времена се у буџет врате средства која је држава дала инвеститорима за ново запошљавање? 
Према званичним подацима, од 2006. године до данас, на овај начин отворено је 57.107 радних 
места, кажу у Развојној агенцији Србије (РАС). Буџет је овај програм подстицаја коштао 404,49 
милиона евра. Средства које држава да инвеститору, у буџет се обично врате после неколико 
година. 
Како кажу у РАС-у, један од првих пројеката који су искористили могућност добијања 
бесповратних средстава за привлачење инвестиција је компанија „Агена” која је направила 
фабрику у Шимановцима, општина Пећинци. Компанија је 2006. године закључила уговор о 
подстицајима, којим је предвиђена обавеза изградње фабрике и отварање 150 нових радних 
места. Укупан је био 300.000 евра или 2.000 евра по новозапосленом раднику. 
– Иако је 2015. године престала обавеза „држања” тих 150 запослених, компаније и даље 
несметано функционише. Годишње, само по основу пореза и доприноса на плате, уплати преко 
600.000 евра, што је двоструко више него укупан иницијални подстицај за покретање 
пословања у Србији. Осим тога, компанија је ушла у нову инвестицију која обухвата изградњу 
фабрике у Руми и отварање 200 нових радних места у циљу производне сложених механичких 
склопова – кажу у овој агенцији. 
Као други позитивни пример у Развојној агенцији наводе и компанију НЦР која се кроз три 
појединачна уговора о подстицајима обавезала на отварање 1.150 нових радних места у 
Београду. Укупна висина дотација за свако од ових радних места била је у просеку око 5.300 
евра, што се само кроз порезе и доприносе на просечне бруто плате од 750 евра врати у 
консолидовани буџет за 18 месеци. 
Има, међутим и негативних примера. Милан Кнежевић, власник конфекције „Модус”, често је 
истицао како држава никада није успела да поврати новац који је дала енглеско-словеначкој 
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компанија „АХА група”, у чијем саставу је и словеначка „Мура”, која је купила производне хале 
Индустрије одеће „Први мај” у Пироту и отишла у стечај. 
Кнежевић је истицао да је ,,Мура”, у ствари, за сваког „новозапосленог”, који је већ био у 
радном односу, од наше државе добила по 5.000 евра. „Радници ће, као статисти, одглумити да 
су отпуштени, како би ’Мура’ могла поново да их запосли”, говорио је тада Кнежевић. Тако ће 
„Мура” добити укупно 6.750.000 евра, изводио је даље рачуницу. Кад купац плати 2,1 милион 
евра за три хале, остаје му 4.650.000 евра, што значи да је држава купила „Први мај” и 
поклонила га „Мури”. 
Милан Кнежевић је убеђен, да упркос томе што су страни и домаћи улагачи пред законом 
једнаки, да су овдашњи привредници, ипак, дискриминисани. 
– Од укупног износа додељених субвенција 75 одсто је додељено страним фирмама. Дакле 
скрајнути су домаћи привредници јер су им додељена знатно мања средства – каже Кнежевић. 
Он каже да је овакав начин субвенционисања дискриминаторан. Јер, они привредници који 
нису добили подстицаје за запошљавање, плаћају порезе држави који се користе за 
финансирање њихове нелојалне конкуренције, па су они који су добили субвенције у старту 
привилеговани. 
 
 

 

Plan zapošljavanja "težak" 5,4 miliona dinara  
Autor: Z. R.  
 
Kragujevac će ove godine za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja imati na raspolaganju 
5,4 miliona dinara. Za te namene planirano je tri miliona dinara.  
Pored toga, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je odluku o učešću u 
finansiranju programa predviđenih Planom, kao što su javni radovi, zatim programi stručne prakse i 
sticanja praktičnih znanja i subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica, a za te namene u 
republičkom budžetu odobreno je 2,4 miliona dinara, saopštilo je Gradsko veće u Kragujevcu koje je, 
na svojoj poslednjoj sednici, dalo saglasnost na zaključenje sporazuma o uređivanju međusobnih 
prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između grada Kragujevca 
i Nacionalne službe za zapošljavanje.  
Za subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na 
novootvorenim radnim mestima biće izdvojeno 740.000 dinara, a za program javnih radova oko 1,65 
miliona dinara. Gradsko veće donelo je i odluku o odobravanju podsticajnih sredstava, u iznosu od 
960.000 dinara, za četiri projekta u oblasti razvoja seoskog turizma.  
 
 

 

"Ako plaćanje kasni dan - idu u stečaj" 
Izvor: RTS, Tanjug  
 
Beograd -- Najveći broj strateških preduzeća, kojima zaštita države prestaje ovih dana, nastaviće i 
posle toga da rade, kaže Dragan Stevanović.  
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Rok za zaštitu od poverilaca za 17 strateških preduzeća ističe 28. maja, a državni sekretar Ministarstva 
privrede Dragan Stevanović kaže da će svi morati da nastave da rade po održivim principima.  
Ukupan dug tih preduzeća je milijardu i po evra, najviše prema državi. Reč je o RTB "Bor", "Galenici", 
"Petrohemiji", "Ikarbusu", "Trajalu", FAP-u, "Politici", "Resavici", "Jumku", "Ikarbusu", "PKBu" i u 
njima je zaposlena 21.000 radnika.  
On kaže da u zavisnosti od toga šta će biti konačno rešenje za svako od tih preduzeća, rešavaće se i 
sudbina radnika.  
Pojedina preduzeća biće privatizovana putem prodaje, prodaje kroz stečaj ili će biti konsolidovana 
putem unapred pripremljenog plana reorganizacije.  
"Galenika" će jedina do kraja maja znati ima li strateškog partnera, a bar tri preduzeća iz ove grupe 
pokušaće da ga dobiju posle tog roka.  
"Primer preduzeća za koje očekujemo da će biti privatizovano je "Galenika" a sve ćemo znati posle 27 
maja. Kupci se određuju prema poslovnom i finansijskom statusu preduzeća. Ideja nam je da ta 
preduzeća rade tako što će finansirati sve svoje obaveze a da po određenoj dinamici isplaćuju i 
dugove. Ukoliko bude odstupanja od zacrtanog plana reorganizacije ići će u stečaj", rekao je sekretar u 
ministarstvu privrede.  
"Poslednjih godinu radnici su bili u fokusu i ideja je da za one koji ostanu da rade u tim kompanijama 
posao bude održiv, a za sve one koji perspektivu ne vide u tim preduzrećima država je obezbedila 
novac za socijalni program", rekao je Stevanović gostujući na RTS-u.  
Kako kaže, za preduzeća koja bi eventualno svoj status rešavala kroz proces stečaja opredeljena su 
sredstva za povezivanje radnog staža zaposlenih.  
On je dodao da zainteresovanih kupaca za preduzeća nema mnogo.  
"U pet, šest preduzeća radićemo reorganizaciju. Ideja nam je da ta preduzeća od usvajanja plana 
reorganizacije rade po održivim principima, da finansiraju tekuće obaveze, da ne generišu dugove", 
kaže Stevanović i i dodaje da će ta preduzeća morati da otplaćuju dugove.  
One firme koje se obavežu na reorganizaciju, nastavlja on, dan kašnjenja u plaćanju obaveza se neće 
tolerisati, svako kašnjenje podrzumeva otvaranje stečaja.  
Govoreći o najavljenom protestu zaposlenih u FAP-u, on je rekao da se štrajkom ništa neće rešiti, da 
se danas u ministrastvu imati sastanak kako bi se našlo rešenjei koji model da se koristi kako bi se 
izašlo iz problema u kom se FAP nalazi .  
"Pripremljen je i plan reorganizacije za imovinske celine koje mogu da budu održive i broj radnika 
koji može da bude održiv", zaključio je Stevanović. 
 
"Najbolje da RTB Bor većinski ostane državi" 
Izvor: Beta, Večernje novosti  
 
Beograd -- Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da će tender za profesionalni 
mendžment koji će upravljati RTB Borom najverovatnije biti raspisan u junu.  
"Cilj tendera je da novi menadžment stabilizuje poslovanje najvećeg srpskog proizvodjača bakra i zlata 
i pripremi kompaniju za privatizaciju", rekao je Antić za današnje Večernje novosti.  
On je podsetio da je sličan model pripremljen u Železari Smederevo koji je bio uspešan i kompanija je 
prodata kineskom Hestilu.  
Za RTB Bor zainteresovana je kako pišu Novosti, američka korporacija Friport, ali su 
interesovanje iskazale i druge svetske rudarske kompanije.  
Antić je rekao da je za sada rano govoriti o modelu promene vlasničke strukture RTB-a, a najbolje bi 
bilo da ta kompanija, zbog značaja koji ima za Srbiju i ranijih investicija, dobije strateškog partnera.  
"Za nas bi bilo najbolje da RTB ostane u većinskom vlasništvu Srbije, a da strateški partner uz 
investicije od 350 do 400 miliona evra dobije manjinski paket akcija tog preduzeća", ocenio je on.  
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RTB Bor je jedno od preduzeća u restrukturiranju kojima 28. maja ističe zaštita od naplate poverilaca. 
U tom preduzeću, čije su obaveze premašile milijardu evra, zaposleno je oko 5.000 ljudi. 
 
 

 

42 odsto stanovništva je u riziku od siromaštva  
Извор:Beta  
 
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je u Srbiji 42 odsto stanovništva 
izloženo riziku od siromaštva i ukazala da su siromaštvo i diskriminacija često u uzročno-posledičnoj 
vezi 
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je u Srbiji 42 odsto stanovništva 
izloženo riziku od siromaštva i ukazala da su siromaštvo i diskriminacija često u uzročno-posledičnoj 
vezi. 
U izjavi za agenciju Beta poverenica je navela da zvanični statistički podaci ukazuju da je procenat 
stanovništva koji je u Srbiji izložen riziku od siromaštva znatno veći od Evropske unije, gde iznosi 28 
odsto. 
Praksa Poverenika pokazuje da se upravo marginalizovane kategorije ljudi, poput osoba sa 
invaliditetom, pripadnici odredjenih nacionalnih manjina poput Roma, stariji, a, pre svega žene, 
najčešće suočavaju sa siromaštvom. 
"Siromašne kategorije ljudi nemaju pristup ustanovama sistema, oni vrlo često žive 'daleko' i od onih 
koji su pored njih, a prve komšije se često prave i da ih ne poznaju jer je u našem društvu siromaštvo 
– sramota", smatra Brankica Janković. 
Ona je ukazala da je siromaštvo višedimenzionalni fenomen koji, pored nedovoljnih prihoda za 
osnovne ljudske potrebe, podrazumeva i aspekte u vezi s ljudskim pravima, kao što su nemogućnost 
zapošljavanja, neodgovarajući uslovi stanovanja i neadekvatan pristup socijalnoj zaštiti, 
zdravstvenim, obrazovnim i komunalnim uslugama. 
Prema njenim rečima, statistika nije na strani žena, pa podaci pokazuju da se ispod linije siromaštva 
nalazi 52 odsto žena, a oko 47 odsto muškaraca. 
"Svaka treća žena strepi od gubitka posla, a mnoge žene rade bez ugovora o radu, bez plaćenog radnog 
staža i doprinosa za penzijsko, socijalno i zdravstveno osiguranje. One često nemaju parvo na 
odsustvo na radu i plaćen godišnji odmor i ne uživaju nikakvu zaštitu na radu", upozorila je 
poverenica za zaštitu ravnopravnosti. 
Ona je ukazala i na to da su profesije gde češće rade žene slabije plaćene, kao što je slučaj sa 
prosvetom, zdravstvom i novinarstvom. 
"Posebno su ugrožene žene na selu i one uglavnom nisu nosioci gazdinstava, ali zato itekako rade u 
poljoprivredi, ali neplaćeno i često su bez ikakvih primanja ili s minimalnim ili porodičnim penzijama. 
Ovo najbolje ilustruje podatak da je tek 14 odsto žena stalno zaposleno na gazdinstvima, a čak 85 
odsto muškaraca", navela je Brankica Janković. 
Ona je dodala i da se u Srbiji u najčešće domaćinstva vode na muškarce, dok su samačka domaćinstva 
uglavnom ženska. 
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Žene su najzastupljenije u kategoriji izdržavanih lica, a potom slede žene kojima je glavni izvor 
prihoda penzija i socijalna primanja. 
"Lošiji položaj izuzetno je vidljiv i kod starijeg stanovništva, ali i tu možemo primetiti da žene u 
proseku primaju manju penziju nego muškarci, i to oko 20 odsto manju starosnu, a oko 16 odsto 
manju invalidsku", navela je Brankica Janković. 
Ona je ukazala da kada je reč o starosnoj diskriminaciji, još jedan problem s kojim se češće suočavaju 
žene nego muškarci jeste da poslodavci izbegavaju da zapošljavaju žene koje imaju više od 50 godina, 
te one, nakon gubitka radnog mesta, skoro da nemaju šansu da nadju novo zaposlenje. 
Poverenica je zaključila da je ključ borbe protiv siromaštva odgovorna i adekvatno kreirana socijalna 
politika koja se bazira na validnim podacima i koja predstavlja izuzetno važan deo ekonomske 
politike. 
Prema njenim rečima, bitan je i adekvatan rad socijalnih službi koji ne predstavlja samo dodelu 
novčane socijalne pomoći, već i stručan rad sa siromašnim pojedincima. 
"Veći broja radnih mesta je jedini način izlaska iz siromaštva, kao i obrazovanje koje je jedan od 
uslova za bolje pozicije i životne mogućnosti. Takodje, razbijanje stereotipa i predrasuda je važno za 
sprečavanje diskriminacije prilikom zapošljavanja i uopšte u oblasti rada i radnih odnosa", smatra 
poverenica.  
 
 

 

Запослени у правосуђу прете штрајком 
Аутор:Ј. Ј. 
 
– Првосудна администрација, око једанаест и по хиљада службеника и намештеника, преко 
свог синдиката тражи повећање зарада и боље услове рада, а ради испуњења тих захтева, 
ступиће у штрајк након што буде формирана нова влада Србије – најавила је председница 
Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић. 
Ти захтеви нису ништа ново, казала је она на конференцији за новинаре, истакавши да је о 
њима већ раније било разговора с представницима надлежних државних органа, а да није све 
остало само на обећањима, већ да је постигнут и споразум. По тврдњама синдиката, још пре 
три године је договорено да се плате запослених у правосудној администрацији, које износе око 
30.000 динара, повећају 3.000 до 6.000 динара. 
– Синдикат правосуђа тражи  поштовање споразума из 2013. године, којим је предвиђен 
другачији обрачун зарада. Синдикат тражи и да премијер испуни обећање о исплати новчане 
помоћи запосленима у правосуђу – казала је Слађанка Милошевић. – Новој влади нећемо дати 
100 дана јер ће у њој бити они који су већ довољно упознати с проблемима у правосуђу. 
Синдикат правосуђа је саопштио да запослени у администрацији обављају сложене и одговорне 
послове, а да њихов рад није правично награђен иако се обим посла увећава од 2008. године, 
када су почеле  реформе правосуђа, а број запослених драстично смањен. 
-Због промашене реформе, као и поправке реформе, обим посла се увећао тако да су запослени 
принуђени на то да раде прековремено. Државни службеници и намештеници раде исти посао, 
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а примају различите зараде. Рад на одређено време се злооупотребљава, а волонтери 
експлоатишу - наводи синдикат. 
По закону, како указује синдикат, запослени поред основне плате има право на додатке, 
увећање зараде за прековремени рад, за додатно оптерећење на раду, као и увећање 
коефицијента на основу оцене рада. 
Синдикат страхује да би могло доћи до укидања појединих законских додатака, а најаву виде, 
како је рекла Слађанка Милошевић, у допису министра правде упућеном правосудним 
руководиоцима „у којем се сугерише да се у име рационализације не обрачунавају и не 
исплаћују додаци за прековремени рад“. 
„Далеко већи ефекти рационализације били би када би је министар почео од својих блиских 
сарадника у Министарству правде који месечно имају примања већа од 250.000 динара. С 
обзиром на то да министар наведеним дописом позива руководиоце да не исплаћују додатак за 
прековремени рад, Синдикат правосуђа Србије моли евентуалне извршиоце кривичних дела 
да, ако већ морају, кривична дела врше током радног времена, и то искључиво у преподневним 
сатима, да би запослени у тужилаштвима и судовима могли завршити све бирократске 
процедуре до краја радног времена”, саопштио је  
Синдикат правосуђа Србије. 
 
До посла преко јавних Радова 
Аутор:Р. Јовановић 
 
У филијали Националне службе за запошљавање у Вршцу већ више година се ради они који 
тешко могу да дођу до радног места запошљавају у оквиру јавних радова.  
Током ове године посао је добило 111, махом неквалификованих радника, с евиденције те 
филијале која покрива подручје града Вршца и општина Бела Црква и Пландиште. Ти радови 
финансирају се из буyета Србије с 8,4 милиона динара, док је Покрајина за ову годину 
издвојила 482.000 динара. 
Директорка филијале НСЗ-а Наташа Вулић је рекла да је девет извођача током маја за јавне 
радове ангажовало 67 радника, који се финансирају из републичког буyета. То су 
неквалификовани радници који ће ове године обављати послове на заштити животне средине, 
геронто-домаћица и личних пратилаца онемоћалих особа. Нагласила је да је од укупног броја 
највише, њих 20, запослила Психијатријска болница „Др Славољуб Бакаловић“ из Вршца. То су 
лица с инвалидитетом и она ће у наредна четири месеца сређивати и чистити болнички круг, 
што ће им омогућити да се осете друштвено корисним и помоћи њиховој социјализацији. Осим 
поменутих, ангажовано је 39 радника с евиденције незапослених те филијале за уређење 
градског зеленила, за пружање помоћи старим и онемоћалим грађанима, као и малолетним 
лицима с посебним потребама. Из покрајинских пара посао на јавним радовима добило је 
петоро незапослених. Као је речено, до краја године следи и конкурс за јавне радове и стручну 
праксу из средстава удружених у локалним самоуправама Беле Цркве, Пландишта и ове 
филијале. 
  
Србија преспавала неколико технолошких генерација 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Грађани Србије не могу очекивати од државе да гради фабрике као пре пола века јер данас оне 
не би могле ништа урадити пошто више није време у којем би оне као такве биле конкурентне. 
Због тога представници државе, привреде и науке тврде да Србија, једино јачањем производног 
предузетништва уз примену савремених технологија, може ухватити корак с развијеним 
земљама које уводе интелигентне фабрике. 
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Министарка за државну управу Кори Удовички, која је учествовала на Конференцији 
италијанско-српске сарадње у новим производним технологијама, објашњава да наши грађани 
треба једном заувек да забораве на фабрике попут оних које су се правиле педесетих година 20. 
века уколико желе да ухвате корак с развијеним државама које већ имају технологију 21. века. 
– За конкуретност данас је потребно специјализовано знање, које могу пружити само 
привредници и научници, а држава треба да им помогне, а не да смета својом 
администрацијом – нагласила је Кори Удовички. 
По оцени председника Академије инжењерских наука професора Бранка Ковачевића, не може 
се данас бити конкуренан по квалитету и цени уколико не постоји модерна технологија која је у 
вези с високим рачунарским технологијама и вештачком интелигенцијом, мехатроником и 
роботиком. 
– У свету се већ праве интелигентне фабрике, док је Србија преспавала неколико технолошких 
генерација – истиче професор Ковачевић. – Висока технологија омогућава да се бавите одмах и 
последњом технолошком генерацијом. Ми смо имали деиндустрализацију због санкција и 
лоше приватизације и сада имамо застарелу технологију и кадар који је просечно стар око 50 
година. 
Он наглашава да су у Србији присутни велики инвеститори, попут „Фијата”, „Yенерал 
електрика” и „Бенетона”, те да би академска заједница морала да се повеже с њима у циљу 
прављења домаћих предузећа која би их опслуживала. 
– Италијани већ имају и тренинг-центре за људе који ће радити у фабрикама будућности. 
Примена високих технологија може веома брзо дати резултате у привреди и отворити нова 
радна места – додаје Ковачевић. 
Члан Академије инжењерских наука професор Петар Петровић наводи пример „Мерцедесове” 
фабрике у Штутгарту, која се налази у центру града и представља његов симбол, додајући да је 
у исто време Београд данас остао без фабрика. 
– Фабрике будућности моћи ће да производе и нову генерацију производа – оцењује професор 
Петровић. – Оне ће бити пуне електронике, биће комуникативне, роботи и људи ће радити 
заједно, а производња ће бити дигитализована и радиће по захтеву купца у серији од једног 
комада и биће ефикасна и у таквом концепту. То ће бити мехатронски систем с потпуно 
дигитализованом производњом. У паметним фабрика ће човеку бити пријатно да ради. 
Пословна асоцијација тежи ка будућности 
Директор Сектора индустрије у Привредној комори Србије Јеша Ерчић истиче да је та 
пословна асоцијација данас више него икада свесна чињенице да привредни системи какве смо 
раније имали више неће постојати у будућности и да се управо због тога очекује снажан талас 
промена у економији. 
По њему, ова 2016, која је проглашена Годином предузетништва, управо је подстицај да се 
направе нови индустријски инкубатори који ће превазићи јаз између српске економије и 
развијених европских, додајући да су технолошке иновације саставни део процеса нове 
индустријализације Србије. 
  
Трећина жена боји се губитка посла 
 
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић рекла је да је у Србији 42 одсто 
становништва изложено ризику од сиромаштва и указала на то да су сиромаштво и 
дискриминација често у узрочно-последичној вези. У изјави за агенцију Бета повереница је 
навела да званични статистички подаци указују на то да је проценат становништва који је у 
Србији изложен ризику од сиромаштва знатно већи од Европске уније, где износи 28 одсто. 
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Пракса Повереника показује да се управо маргинализоване категорије људи, попут особа с 
инвалидитетом, припадника одређених националних мањина као што су Роми, као и старији, 
а, пре свега жене, најчешће суочавају са сиромаштвом. 
- Сиромашне категорије људи немају приступ установама система, они врло често живе 
“далеко” и од оних који су поред њих, а прве комшије се често праве и да их не познају јер је у 
нашем друштву сиромаштво – срамота - сматра Бранкица Јанковић. 
Она је истакла да је сиромаштво вишедимензионални феномен који, поред недовољних 
прихода за основне људске потребе, подразумева и аспекте у вези с људским правима, као што 
су немогућност запошљавања, неодговарајући услови становања и неадекватан приступ 
социјалној заштити, здравственим, образовним и комуналним услугама. 
Према њеним речима, статистика није на страни жена, па подаци показују да се испод линије 
сиромаштва налази 52 одсто жена, а око 47 одсто мушкараца. 
- Свака трећа жена стрепи од губитка посла, а многе жене раде без уговора о раду, без плаћеног 
радног стажа и доприноса за пензијско, социјално и здравствено осигурање. Оне често немају 
парво на одсуство на раду и плаћен годишњи одмор и не уживају никакву заштиту на раду - 
упозорила је повереница за заштиту равноправности, истакавши да су професије где чешће 
раде жене слабије плаћене, као што је случај са просветом, здравством и новинарством. 
- Посебно су угрожене жене на селу и оне углавном нису носиоци газдинстава, али зато итекако 
раде у пољопривреди, али неплаћено и често су без икаквих примања или с минималним или 
породичним пензијама. Ово најбоље илуструје податак да је тек 14 одсто жена стално 
запослено на газдинствима, а чак 85 одсто мушкараца - навела је Бранкица Јанковић. 
Она је додала и да се у Србији најчешће домаћинства воде на мушкарце, док су самачка 
домаћинства углавном женска. Жене су најзаступљеније у категорији издржаваних лица, а 
потом следе жене којима је главни извор прихода пензија и социјална примања. 
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