
1 

 

          
 

30. октобар 2018. 
 

                                        

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
 

ПРЕДУЗЕЋА ТРАЖЕ ПОВЛАСТИЦЕ: Очекују да држава плати праксу 
ђака!(стр.3) 
Социјално предузетништво: Послом решавају тешке проблеме(стр.3) 
ПРЕДСЕДНИК НАЈАВИО: Пензионерима веће пензије и посебна 
захвалност(стр.5) 
Запад одвлачи мајсторе(стр.6) 
За четири године запослено 650 нових радника(стр.7) 
Младеновић: Једнократну помоћ од 41.800 добили запослени у 
београдским јавним предузећима(стр.8) 
У 920 фирми радници морали да рмбаче на црно(стр.9) 
Ваздушни саобраћај прелетео ИТ сектор у платама за 22.664 
динара(стр.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 

ПРЕДУЗЕЋА ТРАЖЕ ПОВЛАСТИЦЕ: Очекују да држава плати праксу ђака! 
С. Б. - Д. И. К.   
 

Домаћа предузећа укључена у дуално образовање од надлежних ће тражити 
одређене повластице. Идеја привреде је да им се отпише део трошкова или пореза 
У СИСТЕМ дуалног образовања тренутно је укључено 600 послодаваца. Верује се да ће већ од 
наредне школске године, када ће се оно први пут спроводити по Закону о дуалном образовању, 
ђаке на обуку примати и 1.000 предузећа. Привреда, међутим, сада од надлежних тражи 
извесне повластице за фирме које прихвате ученике на обуку. Конкретан предлог још није 
формулисан, али се помиње идеја да држава надокнади половину трошкова, ослободи од 
пореза давања ђацима, или предвиди неку посебну субвенцију. 
 
Фирма је обавезна да ђацима плати превоз и сваки сат рада и то најмање 70 одсто минималца. 
Четири године обучавања ученика кроз рад компанију кошта око 220.000 динара. За 
образовање ђака трогодишњег профила фирма издваја око 150.000 динара. Поставља се 
питање колико је оправдано да држава, новцем пореских обвезника, дотира успешне 
компаније које заправо образују своје будуће запослене. А своје тренутне раднике, неретко, 
плаћају најнижом ценом рада. 
- Ми смо концепт дуалног образовања преузели од Немачке, Аустрије, Швајцарске. То је модел 
који је делимично прилагођен нама - објашњава Слободан Цвејић, професор Филозофског 
факултета. - Он у Немачкој функционише и заснован је и на друштвеној одговорности. Интерес 
компанија треба да буде да учествују у тако важном послу трансформације образовања. Зашто 
би, онда, држава то субвенционисала? Тако би директно добијали јефтину радну снагу. 
Зоран Михајловић, из Савеза самосталних синдиката, сматра да је непримерено да држава 
финансира фирме које би морале да по закону имају обавезу да оспособљавају и стручно 
усавршавају своје раднике. 
- Ако је њима потребан кадар за посао, треба да ангажују људе и да их финансирају, а не да то 
чини држава - каже Михајловић. - А овако, ем што већини радника дају минималац за то што 
раде, ем још и држава треба да им плати за то што ће неког да оспособе да ради код њих, што је 
стварно преседан. 
КО ИМА КОРИСТ, НЕКА ПЛАТИ 
ПОСЛОДАВЦИ укључени у дуално образовање не треба да буду ослобођени пореза и 
доприноса на давања за ђаке. 
- Прво, ми као синдикат сматрамо да је то искоришћавање младих људи, још да буду 
ослобођени дела пореза и доприноса на оно што је за њих чиста корист, заиста би било 
непримерено - каже Зоран Михајловић. 
 

Социјално предузетништво: Послом решавају тешке проблеме 
С. БУЛАТОВИЋ  
 

Спроводе се два програма чији је циљ оснаживање социјалних предузећа и 
предузетништва у Србији. Овај сектор мобилише свега 10.000 људи, а подржава 
рањиве категорије нашег друштва 
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ОНИ својим радом решавају економске, али и образовне, здравствене, па и еколошке 
проблеме, а зараду често троше на испуњавање одређене друштвене мисије. Социјално 
предузетништво је деценијама један од начина препознавања и решавања социјалних изазова. 
У Србији послује 1.196 оваквих предузећа, а међу њима највише је, 65,6 одсто, задруга. 
 
Удружења грађана чине 23,7 одсто, предузећа за запошљавање особа са инвалидитетом 3,8 
одсто, а агенције за развој 2,7 одсто социјалних предузећа. Остало су фондације, пословни 
инкубатори и зависна предузећа. Овај сектор запошљава више од 10.000 људи у Србији. 
- То значи да овај сектор мобилише мали број радно способног становништва - оцењује Срђан 
Поповић, саветник председника Привредне коморе Србије. - Годинама се ради на Закону о 
социјалном предузетништву. Представници министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања су формирали Радну групу која дефинише коначни Нацрт Закона о 
социјалном предузетништву. Почетак јавне расправе се очекује у наредне три недеље. Законом 
ће бити дефинисани термини социјално предузеће и социјално предузетништво, поља 
деловања социјалних предузећа, критеријуми за оснивање социјалних предузећа, означавање 
социјалних предузећа и друго. 
Бројне су категорије које би могле да реше егзистенцијално питање кроз социјално 
предузетништво. То су припадници етничких заједница, самохрани родитељи, супружници из 
породица у којој су оба супружника незапослена, особе које су биле на издржавању казне 
затвора, жртве трговине људима, злостављања, занемаривања, насиља или експлоатације. То 
могу бити и људи који се суочавају са егзистенцијалним тешкоћама због зависности од 
алкохола, дрога или других опојних средстава, после завршетка програма одвикавања, али и 
вишкови запослених, дугорочно незапослени. Било да су старија од 50 година или млађи од 30 
година живота. 
Привредна комора зато ради на два пројекта чији је циљ оснаживање социјалног 
предузетништва у Србији. Оба су у оквиру Дунавског транснационалног програма. Циљ им је 
размена информација и знања између социјалних предузећа, социјално одговорних компанија, 
као и финансијских и научних институција, надлежних министарстава и невладиних 
организација, које се баве развојем социјалног предузетништва. 
- Пројекти који се реализују у оквиру овог програма су намењени јачању капацитета земаља у 
Дунавском региону и изузетна су прилика за размену искустава у одређеним областима, 
повезивање институција, као и интернационализацију предузећа кроз радионице, тренинге, 
билатералне сусрете - каже Срђан Поповић. - Ови пројекти такође омогућавају синергију у 
изради стратегија и акционих планова на нивоу Дунавског региона где су укључене све земље 
партнери, као и све релевантне институције, доносиоци одлука. Привредна комора Србије 
реализује седам пројеката из овог програма који су намењени унапређивању привредног 
амбијента и пружању подршке српским фирмама у различитим областима, производне 
иновације, образовање, социјално предузетништво, паметни градови. Пројекат СЕНСЕС се 
бави јачањем социјалног предузетништва у земљама дунавског региона кроз јачање 
капацитета социјалних предузећа и сарадње са социјално одговорним корпорацијама. 
Према резултатима досадашњих анализа спроведених у овом пројекту, основни правци развоја 
социјалног предузетништва су успостављање правног оквира подржаног алатима за мерење 
његовог утицаја, јачање националних и интернационалних односа, унапређење могућности за 
излазак на тржишта, ширење могућности за финансирање на јавном и приватном нивоу и 
наставак спровођења програма обука будућих предузетника. 
- Кроз пројекат ће бити реализоване едукативне радионице које третирају више области: 
маркетинг и продаја, финансијска одрживост, менаџмент, интелектуална својина и писање 
бизнис плана - додаје Поповић. - Полазници ће имати прилику да своју идеју бизнис плана 
представе стручном жирију, а жири ће оценити успешност креирања бизнис плана и дати им 
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сугестије које ће им помоћи да реализују саму идеју. Привредна комора Србије ће након тога 
организовати и сусрете компанија са социјалним предузећима, где ће једни другима 
представити своје активности, успоставити контакт и остварити могућу пословну сарадњу. 
 
Пројекат "Финанце4СоциалЦханге" промовише социјалне иновације и финансијске 
инструменте и алате који за циљ имају унапређење сектора социјалног предузетништва кроз 
развој стратегија, обуке и израду бизнис планова, а као наставак пројекта СЕНСЕС. 
- Овај пројекат ће први пут покушати да као свој резултат произведе стратегију и акциони план 
за развој финансијске подршке у земљама Дунавског региона, а са учешћем реномираних 
партнера из иностранства у овој области - истиче Срђан Поповић. - Такође, кроз низ 
радионица, обука за припрему бизнис планова и повезивање са потенцијалним инвеститорима 
и институцијама из сектора финансија, овај пројекат ће пружити директну подршку развоју 
социјалног предузетнишва у Србији. 
 
 
КАКО ПОМОЋИ 
ЗАКОН би требало да реши питање и као би држава могла да подржи социјална предузећа. 
- Социјалним предузећима у раној фази развоја треба обезбедити адекватне изворе 
финансирања, било у форми гранта, односно повраћај уложеног новца у куповину опреме или 
других ресурса потребних за обављање одређене делатности - сматра Срђан Поповић. - Уз 
помоћ партнерских институција, као што је ПКС, треба организовати обуке и тренинге у циљу 
јачања њихових капацитета. Одређеним подстицајима је могуће мотивисати традиционалне 
компаније да више сарађују са социјалним предузећима. Такође, гарантним механизмима 
помоћи банкама да креирају повољније финансијске инструменте за социјална предузећа. 
Социјалним предузећима у развијенијој фази помоћи да пронађу нова тржишта за своје 
производе и услуге и на тај начин обезбеде средства која ће реинвестирати у сопствено 
пословање и обављање мисије за коју су се определили. 
 

ПРЕДСЕДНИК НАЈАВИО: Пензионерима веће пензије и посебна захвалност 
Танјуг  
 

Вучић је додао да Србија на озбиљан начин напредује у свим областима, од војске 
до инфраструктуре 
Председник Србије Александар Вучић рекао је да ће у новембру пензионери добити веће 
пензије и да ће им из године у годину бити боље, а најавио је да ће им упутити и писмо уз 
захвалност што су поднели тежак терет економских реформи.  
 
"Мислим да ће пензионери бити нешто задовољнији. То су дивни људи који су издржали и 
поднели највећи терет реформи, али озбиљних реформи, зато данас видите резултате и раст од 
4,8 одсто у првом полугодишту ове године, смањење јавног дуга, да смо шампиони у 
привлачењу страних инвестиција...", рекао је Вучић новинарима у Истанбулу. 
 
Он је додао да Србија на озбиљан начин напредује у свим областима, од војске до 
инфраструктуре. 
 
Према његовим речима, пензионери ће моћи и следеће године да очекују повећање, ако се буде 
наставило са добрим послом, дисциплинованим и одговорним понашањем.  
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"Ја сам им захвалан и сад је време да почнем да пишем писмо свим пензионерима. Неки ће да 
се љуте, неки ће да кажу нешто лепо, али се надам да ће да прочитају", рекао је Вучић. 
 
Упитан засто би се љутили, каже да је то зато што је тешко да некоме објасните да нема новца и 
као пример навео да и руски председник Владимир Путин трпи критике због пензионе 
реформе.  
 
"Као да смо ми волели то што смо морали да направимо, довели су нас лопови, криминалци, 
пљачкаши до ивице пропасти, уништили пензиони фонд. Људи кажу 'зарадили смо те пензије'. 
Зарадили сте, али, ја им кажем 'тог новца нема, појели су, потрошили су'...", навео је Вучић. 
 
Поновио је да су пензионери боље него остали слојеви друштва разумели неоходност реформи. 
 
"Зато ћу да им се захавлим, зато ћу да напишем како је то изгледало, само неколико бројки да 
свако од њих може да прочита, јер знам да се они више него сви други радују успеху и 
буућуности наше земље. Њима ће бити из године у године боље", рекао је Вучић. 
 
Подсетио је да је минимална цена рада увећана за 42 одсто у односу на 2012. годину. 
 
Тада је, према његовим речима, минималац био 162 евра, а од 1. јануара ће бити 230 евра. 
 
"Показали смо да радимо више, да смо способни да изведемо консолидацију, да будемо 
дисциплиновани и одговорни и да напредујемо и да радимо, тако да што се економије тиче, 
нема проблема. Проблема има око регионалне политике и онога што се нас највисе тиче, а то је 
КИМ", рекао је Вучић. 
 

Запад одвлачи мајсторе 
Здравко ГРУМИЋ  
 

Колико је град Нови Сад погођен недостатком занатских струка. Наши молери или 
керамичари у Немачкој дневно зараде трипут више него овде 
 
ПОСЛОВА у домаћем грађевинарству све је више, а истовремено је све уочљивији недостатак 
зидара, тесара, армирача и других грађевинаца који последњих година у великом броју одлазе 
у иностранство ради знатно већих зарада, стварајући тако одређени "вакуум" на домаћем 
тржишту. 
У Србији данас недостаје око 30.000 грађевинских радника. Тај дефицит мајстора различитих 
профила, по речима Јосипа Модића, председника синдиката грађевинарства Војводине и 
Новог Сада, и те како се осећа и у Новом Саду, упркос податку да у том сектору у граду тренутно 
ради око 11.000 људи. 
- У граду сад има доста посла у грађевинарству, потражња за радницима је повећана, па тај 
кадровски дефицит донекле попуњавају мајстори са југа Србије. Кључни проблем је то што 
неки у грађевини раде у такозваној црној или сивој зони, па су нелојална конкуренција онима 
који раде легално, јер дају нешто веће зараде, пошто не плаћају доприносе. 
Додатна невоља је, додаје Модић, то што добри, искусни мајстори све више у последње време 
одлазе у Немачку, Аустрију, Мађарску и друге земље, где су зараде и до три пута веће него код 
нас. 
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Несташицу занатлија осећају и грађани којима су потребни мајстори, како за изградњу, тако и 
за одређене поправке у кући. 
НЕМАЧКАЗА молерске радове, мајстор код нас добије од 20 до 30 евра дневно, док је у 
Немачкој за исте послове та зарада два и по до три пута већа. - Мало су и код нас у последње 
време скочиле дневнице, али то ни издалека није као напољу - додаје Поповић. 
- Све је теже пронаћи слободног водоинсталатера, керамичара, молера, зидара, лимара, јер су 
многи већ у Минхену, Франкфурту, Бечу или Будимпешти, а они који су остали, претрпани су 
пословима и принуђени да многе и отказују - истиче, за "Новости", Ранко Поповић, власник 
СЗР "Поповић", која је донедавно имала осморицу запослених молера, а сад раде свега њих 
тројица. 
И он је сагласан са Модићем да је неопходно пре свега да држава ефикасније и брже сузбија 
рад на црно, што ће створити услове да се зараде у тој области значајније повећавају, како би се 
колико-толико приближиле онима на Западу. 
Уз то, додаје синдикалац Модић, требало би наставити развој дуалног образовања, како би се 
млади у већем броју опредељивали за грађевинске струке, где би одмах након школе добили и 
посао који може лепо да се ради, али и заради. 
 
 
САВЕТ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ Милошу Вучевићу је предложено да у Новом Саду буде формиран савет 
за борбу против сиве економије у грађевинарству. 
- То тело би чинили представници синдиката, запослених, послодаваца и града, односно 
државе. Градоначелник је прихватио ту иницијативу и очекујемо подршку - истиче Модић. 
 
 

 
Заставина фабрика оружја обележила 165 година рада 

За четири године запослено 650 нових радника 
Пише: З. Р. 

 
Свечаношћу у Музеју „Стара ливница“ у Крагујевцу је уочи викенда обележен 
значајан јубилеј – 165 година од оснивања фабрике оружја (најпре Тополивница, 
па Артиљеријски завода, потом Војнотехнички завод и сада Застава оружје), 
најстаријег индустријског предузећа у Србији и на Балкану, у којем су 27. октобра 
1853. изливена прва четири топа и две хаубице. 
     
У априлу 1941, уочи немачке окупације, крагујевачки завод је са 13.000 радника и више од 
10.000 машина био једна од највећих и најзначајнијих фабрика тог типа у Европи. Производња 
топова из Крагујевца и Србије измештена је у половином прошлога века у Босну, а фабрика од 
тада производи пешадијско, ловачко-спортско и оружје за личну одбрану. Извозе у више од 40 
земаља. У пословодству Заставе оружја кажу да су јубилеј дочекали са консолидованим 
пословањем. 
– Фабрика има уговорене послове са иностраним партнерима до краја трећег квартала наредне 
године. Вредност овогодишњег пласмана купцима широм света износи око 57 милиона долара. 
План за идућу годину биће већи до петнаест одсто. У минуле четири године Застава оружје је у 
осавремењавање производње уложила око 15 милиона евра сопственог новца, док је Влада 
Србије лане инвестирала још близу 10 милиона евра, рекао је нашем листу директор Заставине 
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фабрике оружја Милојко Брзаковић и додао да је од почетка јануара 2015. до сада запослено 
650 нових радника. 
Истакао је, притом, да је Застава оружје прошле године купила Застава ковачницу, која такође 
слави велики јубилеј – 160 година од оснивања – чиме је најстарија и највећа фабрика 
откивака у Србији након више деценија враћена у оквире домаће војне индустрије. 
Крагујевачка фабрика недавно је, подсећа Брзаковић, у Америци добила новог пословног 
партнера Застава армс УСА, који ће бити ексклузивни продавац Заставиног оружја на највећем 
и најпрестижнијем оружарском тржишту на свету. 
– Иначе од укупног броја новозапослених, 447 нових радника ангажовано је у Застави оружју, а 
173 је од августа 2017. до ових дана примљено у Ковачници, коју смо прошлогодишњом 
куповином спасили од ликвидације, каже Брзаковић. 
 

Младеновић: Једнократну помоћ од 41.800 добили запослени у 
београдским јавним предузећима 
 
Београдска јавна предузећа исплатила су данас свим запосленим једнократну 
солидарну помоћ од 41.800 динара, изјавио је помоћник градоначелника Андреја 
Младеновић. 
 
Младеновић је, како преноси Беоинфо, објаснио да је помоћ исплаћена на основу Посебног 
колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности који је ступио на 
снагу 30. августа 2018. године. 
Град Београд је изузетно задовољан сарадњом са репрезентативним синдикатима у јавним и 
јавно комуналним предузећима, као и разумевањем запослених јер су током године показали 
стрпљење да се све потписане обавезе реализују у другој половини године, оценио је 
Младеновић. 
„Јавна и јавно комунална предузећа потписала са градоначелником града Београда 
појединачне колективне уговоре којима је планирана исплата солидарне помоћи запосленима 
у висини од 41.800,00 динара“, објаснио је Младеновић. 
На основу колективних уговора, надзорни одбори предузећа и директори предузећа донели су 
одлуке на основу којих је, данас, извршена исплата солидарне помоћи запосленима у јавним и 
јавно комуналним предузећима. 
Једнократну солидарну помоћ данас су исплатили Јавно комунална предузећа Београдски 
водовод и канализација, Београдске електране, Градска чистоћа, ГСП Београд, Зеленило 
Београд, Погребне услуге, Градске пијаце, Инфостан, Градско стамбено, Паркинг сервис, 
Београд пут, Ветерина Београд и Јавно осветлење, рекао је Младеновић. Јавна предузећа 
Урбанистички завод, Ада Циганлија и Београдска тврђава, данас су такође извршила уплату, 
додао је он. Младеновић је рекао да се очекује да ће до краја године и остала јавна предузећа ту 
помоћ исплатити запосленима. 
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У 920 фирми радници морали да рмбаче на црно 
      
Подаци Министарства за рад, запошљавање, социјалну и борачку политику показују да је погон 
обуће у Дебељачи, за који је откривено да је чак пет година радио на црно, само део фирми у 
Србији које раде нерегистроване. 
 
На сајту Министарства објављено је да је за нешто више од месеца, од 3. септембра до 17. 
октобра, инспекција открила 151 нерегистровану фирму. 
Међу тим фирмама, којима је дат налог да се упишу у регистар Агенције за привредни регистре 
и забрањен рад, највише је оних које се баве фризерским и козметичким услугама, соларијума, 
зубних ординација, извођењем грађевинских радова, продајом огревног дрвета, производњом 
и продајом крофница, продајом воћа и поврћа  али и ауто-механичара, ауто-лимара, 
каменорезаца, столарских и браварских услуга... 
10.000 провера обавио сектор контроле 
Осим откривених нерегистрованих фирми, Инспекција рада је, по подацима објављеним на 
сајту Министарства рада, за нешто више од месеца регистровала чак 920 послодаваца који су 
регистровани у Агенцији за привредне регистре, али запошљавају раднике на црно. Највише 
их, произлази из списака тих 920 послодаваца, ради у угоститељству, туризму, 
грађевинарству... 
 
Више од 17 процента нерегистрованих 
Савез за фер конкуренцију, који пружа стручну и материјалну подршку држави у борби против 
нелегалне трговине и непријављеног рада, указао је на то да је анализа НАЛЕД-а показала да је 
обим сиве економије међу регистрованом привредом опао, и то у последњих пет година с 21,2 
одсто БДП-а на 15,4 одсто. 
С друге стране, и даље је висок удео нерегистрованих привредних субјеката који у потпуности 
послују на црно, а има их 17,2 одсто. 
 
Иначе, од почетка године у фокусу Пореске полиције су фантомске фирме које се оснивају 
искључиво ради избегавања плаћања пореза, али и поред тога, број откривених трећину је већи 
него лане. Сектор контроле обавио је више од 10.000 провера и установио да, без обзира на 
оштрије казне, фирме понављају прекршаје. Једноставно, оне се придржавају забране рада 
само до истека рока који је Инспекција одредила, а након тога поново раде. 
5 година радили на црно у једној фирми у Дебељачи 
Од почетка наредне године треба да ступе на снагу измене Закона о инспекцијском надзору с 
циљем да се додатно унапреди ефикасност инспекције, а одговорна привреда растерети 
трошкова које намећу сувишне контроле. Другим речима, треба да се створи база података о 
„доброј” и „лошој” привреди да би се они регистровани привредни субјекти који редовно 
испуњавају обавезе према држави ређе контролисали, а сва пажња усмерила на откривање 
фирми које раде илегално. 
Љ. Малешевић 
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Ваздушни саобраћај прелетео ИТ сектор у платама за 22.664 динара 
      
Просечна нето августовска зарада, по подацима Републичког завода за статистику, износила је 
49.773 динара, или 421 евро. 
 
Од 18 делатности чије просечне зарада обрађује РСЗ, у седам су плате изнад републичког 
просека, док су у 11 ниже. 
Готово две републичке просечне плате зараде имали су у августу запослени у финансијским 
делатности и делатностима осигурања – 89.390 динара. Запослени у снабдевању електричном 
енергијом, гасом и паром у августу имали су просечну нето плату од 83.194, а они који раде у 
делатности инофрмисања и комуникација – 81.999 динара. Запослени у рударству у августу су у 
просеку имали нето плату од 78.392 динара. 
Више од државног нето просека у августу зарађивали су и запослени у државној управи и 
обавезном социјалном осигурању – 57.649, образовању – 52.184 и пословању некретнинама – 
49.913 динара. 
Нето плата у припремању и послужењу хране и пића 29.697 
За разлику од њих, запослени у услугама смештаја и исхране у августу су имали просечну нету 
плату од 31.719, а у осталим услужним делатностима 38.280 динара. Те две делатности су, 
иначе, једине у којима је просечна нето зарада мања од 40.000 динара. Нешто мало изнад тог 
износа, тачније 41.426 динара, бележи делатност уметности, забаве и рекреације, као и 
трговине на велико и мало и поправке моторних возила, где је просечна нето плата у августу 
била 41.696 динара. 
У пољопривреди, шумарству и рибарству просечна нето плата у августу била је 43.601, 
прерађивачкој индустрији – 45.520, снабдевању водом и управљањем отпадним водама – 
43.783, грађевинарству – 44.159, саобраћају и складиштењу – 45.936, административним и 
помоћним услужним делатностима – 43.639 динара. 
Највиша августовска нето зарада остварена је у ваздушном саобраћају – 133.879 динара, што је 
готово три просечне републичке плате. Просечна плата запослених у услужним делатностима у 
рударству у августу била је 111.951 динар, а оних који раде у рачунском програмирању и 
консултантским делатностима 111.215. То су уједно и три области у којима су нето зараде у 
августу биле изнад 100.000 динара. 
 
Разлика између највише и најниже плате 104.182 динара 
Резултати анализе нето зарада по делатностима указују на значај медијалне нето зараде за 
август, коју Републички завод за статистику исказује сваког месеца. Наиме, за август је 
медијална нето зарада износила 39.000 динара и отприлике толико је добила половина 
запослених у Србији. Разлика између највише нето августовске зараде од 133.879 и најниже од 
29.697 је чак 104.182 динара, што је више од две просечне републичке плате остварене у 
августу. 
 
Запослени у финансијским услугама у августу су зарађивали 99.420 динара, а они у 
производњи дуванских производа 95.526. Мало више од „дуванyија” у августу су зарадили 
запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса – 95.793 динара. За упослене у 
научном истраживању и развоју просечна плата у августу била је 94.789 динара. 
Плату „пристојну” за српске прилике имали су запослени у производњи основних 
фармацеутских производа и препарата – они у августу бележе 87.154 динара, радници у 
експолатацији угља 81.882 и запослени у осигурању, реосигурању и пензијским фондовима 
86.359. Зарада запослених у производњи кокса и деривата нафте у августу била је 78.231 динар, 
у телекомуникацијама 72.992, а у рекламирању и истраживању тржишта 72.482. 
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За разлику од њих, запослени у делатности припремања и послуживања хране и пића у августу 
су имали нето зараду од свега 29.697 динара, они који раде у осталим личним услужним 
делатностима 30.480, преради дрвета и производа од дрвета 31.524, на услугама одржавања 
објеката и околине 35.690, производњи одевних предмета 33.430, производњи коже и 
предмета од коже 33.430 динара... 
Љ. Малешевић 
 

 


