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ПРОСЕЧНА ПЛАТА ЗА АПРИЛКоје занимање је најплаћеније у Србији? 
С. Б.   
 

Априлска просечна плата 54.645 динара 11 одсто била виша него лане. Зараде 
авијатичара пет пута веће него запослених у припремању хране 
Грађанин Србије у априлу у просеку је зарадио 54.645 динара, што је послодавца коштало 
75.441 динар. Просечна зарада била је 11 одсто већа него у истом месецу прошле године, а 
реално осам одсто. Медијана је износила 41.773 динара, што значи да је половина запослених 
примила до тог износа, а друга половина преко њега. 
 
Убедљиво најплаћенији у Србији били су запослени у ваздушном саобраћају. Примили су у 
просеку 176.562 динара. По обичају, вредело је радити и експлоатацију сирове нафте и 
природног гаса. Ова делатност је донела зараду од 143.749 динара. Били су непуну хиљаду 
плаћенији од ангажованих на услужним делатностима у рударству, који су зарадили 142.935 
динара. Просек дуванџија је био нешто слабији - 129.380 динара. Рачунарско програмирање 
обезбедило је у априлу плату од 126.961 динар. 
На супротној страни летвице су запослени чији зараде тек прелазе 30.000 динара. Са просеком 
од 31.242 динара запослени на припремању и послуживању хране требало би да ради пет и по 
месеци не би ли сустигао месечна примања пилота. Личне услужне делатности званично 
доносе зараду од 32.445 динара. Свега 86 динара су плаћенији мајстори за рачунаре и предмете 
за личну употребу. Запослени који се баве прерадом дрвета зарадили су 33.235 динара. 
Производња предмета од коже обезбедила је плату од 35.009 динара. 
Када статистика зађе међу општине и градове, просечне зараде изгледају нешто другачије. 
Највеће су убедљиво међу београдским општинама. Просек Врачара је 89.812 динара, Новог 
Београда 86.942, а Старог града 86.823 динара. Најнижа плата, међу београдским општинама, 
била је у Лазаревцу - 45.874 динара. 
У остатку Србије просечна плата ретко где прелази 53.000 динара. Изузетак су житељи 
Костолца, који су примили 70.491 динар. У Лајковцу је просек био 65.469 динара. У Бору се у 
просеку зарадило 62.142 динара, а у Новом Саду 59.562 динара. 
ЈАВНИ СЕКТОР 
ПРОСЕЧНА плата у јавном сектору у априлу је износила 61.1602 динара. И тај просек пре свега 
гурају државна јавна предузећа, јер су у њима зараде биле 75.330 динара. Локална предузећа су 
исплаћивала просек од 52.772 динара. Најнижа примања су међу запосленима у 
администрацији на локалном нивоу - 51.473 динара. 
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ПОРАЖАВАЈУЋЕИСЕЉЕЊЕ ИЗ СРБИЈЕ: Тек сваки трећи не би од куће 
Ј. Ж. С.  
 

Истраживање Географског факултета потврђује да већина размишља о 
пресељењу. Везаност за ближње и решено стамбено питање главни разлози за 
останак 
У ПОСЛЕДЊИХ 15 година из Србије се иселило око 500.000 људи, показују подаци ОЕБС. Наш 
Републички завод за статистику не обрађује податке о миграцијама у иностранство, али 
резултати различитих истраживања показују да је тај распон од 15.000 до 60.000 годишње! 
 
Последњи попис из 2011. године показује да је чак 45 одсто становништва Србије старости до 
28 година учествовало у миграцијама. У унутрашњим пресељењима било их је нешто више од 
120.000, просечне старости 34,3 године. 
Једно од истраживања које се конкретније бави ставовима и намерама становништва о 
пресељавању и утврђивању утицаја миграција на демографско старење у четири јединице 
локалне самоуправе - Зајечар, Лесковац, Зрењанин и Ужице, спровео је недавно Географски 
факултет Универзитета у Београду. 
Резултати показују да чак половина испитаника сматра да се у последњих 10 година значајно 
више људи исељава из Србије, 34 одсто сматра да их је више, а остатак испитаника нема став по 
овом питању или истиче да их је мање. 
- На питање да ли размишљају о одласку из родног места готово 70 одсто испитаника је 
одговорило позитивно, додуше неки често, а други понекад - стоји у истраживању. - Нешто 
мање од 30 одсто не помишља на ову могућност. Међу одлучујућим факторима за останак у 
завичају већина је навела везаност за породицу и пријатеље, затим следи решено стамбено 
питање и осећај припадности. Мањи део је нагласио да је задовољан својим послом, стилом и 
квалитетом живота у родном крају. 
 
С друге стране, одлучујући фактори за пресељење по мишљењу испитаника су лоша економска 
ситуација, боље плаћен посао, немогућност проналаска истог, затим корупција и недостатак 
правне државе. Интересантно је да су испитаници на конкретно питање о могућности 
пресељења у наредних годину дана ипак одговорили у негативном контексту. Тако, 32 одсто 
уопште не размишља о пресељењу, 27 процената је одговорило мало, док је за 16 одсто 
могућност јако мала. Само четвртина њих одговорила је позитивно за период од годину дана. 
На листи потенцијалних места за пресељење већина је навела иностранство - око 46 одсто, док 
се нешто око 20 процената изјаснило да би желело у Београд или у неку другу општину. 
ПОСАО ИХ ДРЖИ У ЗАВИЧАЈУ 
НАЈВАЖНИЈИ разлог за останак младих између 20 и 24 године је већа могућност запослења и 
здравија и чистија средина. За оне нешто мало старије важно је да имају једнаке шансе за 
напредовање, док родитељи са малом децом и старији сматрају да би требало постићи већи 
напредак у социјалној и здравственој заштити. Слободно време је важан сегмент за ниже 
образовано становништво, а квалитетнија животна средина за високообразоване. 
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Мировић: Стопа незапослености у Војводини на историјском 
минимуму 
Пише: Бета 

 
 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић изјавио је данас да је стопа 
незапослености у Војводини на историјском минимуму и да износи 8,5 процената. 
Мировић је, уочи седнице Скупштине Војводине, рекао да је за то заслужан његов тим, који је 
„протекле три године јасно показао да је способан да мења ствари на боље у Војводини“. 
„Реализовали смо 90 одсто постављених циљева у програму рада Покрајинске владе, а тичу се 
економског развоја покрајине. Радили смо подстицаје за инвестиције, што је резултовало 
стопом незапослености од 8,5 процената, што је историјски минимум у покрајини“, рекао је 
Мировић. 
Додао је да је исти тим радио „паралелно и у свим осталим областима друштвеног живота“ у 
Покрајини, те да је значајну помоћ дала и Влада Србије. 
Мировић је оценио да је током мандата ове Покрајинске владе, за три године успела да уреди 
финансије, а доказ за то је позитиван извештај Државне ревизорске институције. 
На дневном реду Скупштине Војводине данас је био Предлог одлуке о завршном рачуну буџета 
АП Војвоине за 2018. годину, са извештајем о извршењу. 
 

Нови систем осигурања радника 
 
Пише: ФоНет 

 
Пројекат Европске уније „Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и 
инспекције рада у Србији“ почео је данас, а усмерен је на увођење посебног 
осигурања од повреда на раду ради накнаде штете, као и на јачање капацитета 
инспектора рада кроз систем обука према европским директивама. 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да ће 
пројекат трајати до фебруара 2021. године, а радна група ће припремити модел осигурања који 
је одговарајући и применљив у Србији. 
Он је истакао да се данас у Србији јавно више говори о броју повреда на раду, што доприности 
томе да број оних који крше закон буде из године у годину мањи, а уочено је и да су радници 
постали свеснији својих права и тога да је „држава на њиховој страни“. 
Ђорђевић је најавио да се у овој години очекује доношење новог Закона о безбедности и 
здрављу на раду, као и Закона о осигурању у случају повреде на раду. 
 
 


