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Просечна новембарска нето плата у Србији износила 56.331 динара 

Извор: Танјуг  

Просечна нето плата у Србији за новембар 2019. године износила је 56.331 динар, 

и номинално је била већа за 11,4 одсто, а реално за 9,8 процената у односу на исти 

месец претходне године 

Просечна нето плата у Србији за новембар 2019. године износила је 56.331 динар, и номинално 

је била већа за 11,4 одсто, а реално за 9,8 процената у односу на исти месец претходне године. 

Према данас објављеним подацима Репиубличког завода за статистику, новембарска бруто 

зарада је износила 77.879 динара, што представља номинални раст од 11,3 посто, а реални за 

9,7 одсто у поређењу са новембром 2018. године. 

Медијална нето зарада за новембар износила је 43.511 динара, што значи да је 50 одсто 

запослених остварило зараду до наведеног износа. 

Бруто зараде су у периоду јануар-новембар 2019. године, у односу на исти период годину дана 

раније забележиле раст од 10,1 посто номинално, односно од 8,0 процената реално. 

Истовремено, нето зараде су у наведеном периоду порасле за 10,3 процената номинално и за 

8,2 одсто реално. 

 

 

Чак свака трећа породиља без запослења: Ево где је највећа стопа 

незапослености у Србији 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Од 64.000 породиља у 2018. години, чак 20.000 у тренутку рођења детета било без 

радног места и сталних примања. 

ЧАК 20.000 породиља у Србији је у 2018. у тренутку рођења детета било без посла! Од око 

64.000 жена које су се породиле, 11.646 беба су родиле маме које су без посла, док је 8.548 

новорођенчади на свет дошло у породици где је жена економски неактивна - домаћица, 

ученица или студенткиња. Свима им је заједнично да првих годину дана након рођења бебе 

немају никаква примања. 
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Ово су подаци Републичког завода за статистику, према којима су економски неактивне маме 

које и не траже посао - домаћице, студентиње, ученице... Економски активне су оне којесу 

запослене и примају плату, али и оне које раде било какав посао или пак раде као неплаћена 

особа у радњи члана породичног домаћинства или на породичном имању. 

Најтежа ситуација је у Шумадији и Западној Србији. Најмању незапосленост бележи 

престоница са 14,8 одсто породиља без икаквог запослења. 

Јасмина Михњак са портала "Бебац" сматра да Закон о финансијској подршци породицама са 

децом јасно женама даје до знања да не рађају децу док не добију сталан посао и не проведу на 

радном месту најмање годину и по. 

- Држава би требало да се фокусира на запошљавање жена, а не на давања из државне касе - 

каже Михњак. - То није добро решење. Многе наше мере доприносе сиромаштву и повећавају 

број радно неактивних жена. 

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка задужена за демографију и популациону 

политику, сматра да су, када је реч о образовању и запослености жена које рађају, у претходних 

неколико година приметни помаци. 

- Расте број жена које рађају и имају било какав плаћени посао, а мање је незапослених, оних 

које активно траже посао и домаћица - каже министарка. - Тако је 2015. године 59 одсто мајки 

које су родиле дете било запослено, 26 процената незапослено, а 10 одсто су биле домаћице, 

док је 2018. проценат запослених порастао на 68, а смањио се број незапослених на 18 и 

домаћица на осам одсто. 

Број оних без посла са 17.150 у 2015. смањен је на 11.646 у 2018. години. 

- То је и даље много - наводи проф. др Славица Ђукић Дејановић. - Циљ је да што више жена 

које рађају буду запослене. Држава ће урадити све, пре свега кроз стимулативне мере, 

запошљавањем мајки, сервисним активностима које помажу родитељима у одгајању деце, 

усклађивањем рада и родитељства и применом свих осталих мера из Стратегије подстицања 

рађања, како би се овај циљ остварио. 

САМО ХИЉАДУ ШЕФИЦА 

МАЊЕ од 1.000 породиља у Србији је на менаџерским или руководећим позицијама, док је 

5.313 њих имало статус домаћице. У тренутку рођења детета на списку запослених мама било је 

43.378 имена. 
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ВУЧИЋ БИ РАДИО НЕДЕЉОМ, А ЕВО ШТА КАЖУ ГРАЂАНИ Да ли 

маркети треба да буду отворени или не (ВИДЕО) 

https://www.blic.rs/biznis/vucic-bi-radio-nedeljom-a-evo-sta-kazu-gradjani-da-li-marketi-treba-da-budu-

otvoreni/zfwxltk 

Извор: Блиц 

Председник Александар Вучић, како је рекао, не разуме идеју о увођењу забране рада 

недељом. Истовремено, могућност да трговци не раде недељом једном или двапут месечно 

врло је извесна. Ово је, наиме, једна од преговарачких опција између синдиката и ресорног 

министарства, а која, како нам је потврђено, има велике шансе. "Затвореном" недељом, 

практично, би биле отворене само дежурне продавнице. 

Екипа "Блица" изашла је на улице и питала грађане шта мисле о идеји да продавнице не раде 

недељом, а ево шта су нам одговорили: 

Нерадна недеља у ЕУ 

У трговини у Србији има око 200.000 запослених, 70 одсто су жене. У том сектору плате су 

ниже и до 30 одсто од републичког просека. 

Европска унија препустила је земљама чланицама да радно време продавница уреде на основу 

својих традиционалних, културних и верских потреба. Тако су врата трговина за потрошаче 

недељом затворена у девет држава, међу којима су Француска, Немачка, Аустрија и Пољска. 

Престоница Аустрије је позната по томе да је недељом све затворено. У Словенији радње такође 

не раде последњег дана у седмици и током празника. Нерадна недеља недавно је уведена и у 

Црној Гори. 

 

Настављено суђење Драгану Илићу, председнику Синдиката у Застава 

оружју 

У Основном суду у Крагујевцу данас је настављено суђење председнику синдикалне 

организације Застава оружје Драгану Илићу, против којег је кривичну пријаву, због наводног 

„физичког напада“, поднео председник Надзорног одбора те фабрике, пуковник Ивица 

Марјановић. 

https://www.blic.rs/biznis/vucic-bi-radio-nedeljom-a-evo-sta-kazu-gradjani-da-li-marketi-treba-da-budu-otvoreni/zfwxltk
https://www.blic.rs/biznis/vucic-bi-radio-nedeljom-a-evo-sta-kazu-gradjani-da-li-marketi-treba-da-budu-otvoreni/zfwxltk
http://www.blic.rs/autori/blic
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Пише: З.Р. 

На данашњем рочишту, Марјановић је, како дознајемо, поновио наводе из пријаве, према 

којима је Илић, 18. маја 2018. (у време оружарског генералног штрајка и уличних протеста 

против најављене приватизације војне индустрије и стања у предузећу) неовлашћено ушао у 

просторије секретара кабинета генералног директора Застава оружја, где је насрнуо на њега 

(Марјановића) и повредио га, због чега је био хоспитализован на Војномедицинској академији 

(ВМА). 

Тадашњи генерални директор Застава оружја, пуковник Милојко Брзаковић, у чијем кабинету 

се догодио наводни инцидент, нашем листу је својевремено рекао да он није видео да је било 

физичког контакта између Илића и Марјановића. 

– Подизање оптужнице и одржавање судског процеса за измишљени и непостојећи догађај је 

само један у низу напада на председника синдиката чији су чланови били перјаница радничког 

отпора и дали немерљив допринос у борби за заштиту радничких права. У таквим 

околностима, сам судски процес је и атак на синдикалне слободе загарантоване међународним 

правом, и представљају покушај да се неоснованим оптужбама на рачун председника 

синдиката девалвира и отупи даљи отпор радника уочи стратешки важних догађања у фабрици 

Застава оружје, наводи се у јучерашњем саопштењу за јавност оружарског синдиката. 

 

Синдикат Независност подржао захтеве доктора наука упућене РТС-у 

Синдикат Независност подржао је данас захтев велике групе универзитетских радника за 

независост уређивачке политике Радио-телевизије Србије (РТС) и навео да су и раније 

упозоравали да програм РТС-а „клизи у неодрживу варијанту сирове пропаганде“. 

Пише: Бета 

Захтев за промену уређивачке политике РТС-а, који је потписало више од 140 припадника 

академске заједнице, предат је у среду тој медијској кући. 

Тим документом, између осталог, захтевају да РТС на свом првом програму, у ударном 

термину, емитује нову емисију која ће на „објективан начин разматрати све афере: од афера 

Крушик, Јовањица, Београда на води, рушења у Савамали, рампе у Дољевцима, тетке из 

Канаде, плагираних и фалсификованих диплома и доктората и еколошке катастрофе, па до 

афера ‘Дјиласових милиона’ и односа Бошка Обрадовића према Љотићевој идеологији, али и 

све друге постојеће и будуће афере које се пре свега везују за странке на власти, али и за оне у 

опозицији“. 

„Промена која је описана у том захтеву доктора наука је више него потребна и крајње је време, 

с обзиром на читаву друштвену ситуацију у којој се налазимо“, навео је тај синдикат у 
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саопштењу и подсетио менаџмент РТС-а да су грађани који плаћају претплату њихов једини 

послодавац. 

Додали су да их „искрено радује да је напокон и један овако респектабилан састав 

универзитетских радника изашао у јавност са сличним захтевима“. 

„То нас учвршћује у нади да ћемо из тренутне медијске ситуације обележене таблоидним калом 

и медијском манипулацијом јавног сервиса који својим гледаоцима селективно предочава 

нашу стварност, једног дана доспети до нивоа демократског стандарда који подразумева 

слободне људе који примају слободно изражене информације: нетенденциозне, аналитичке, и 

критичке према свим актерима јавног живота“, пише у саопштењу. 

Синдикат Независност је у саопштењу подсетио на своје бројне јавне реакције поводом 

проблема у РТС-у. „Јавни сервис треба да почне да јавности нуди оно што, било власт било 

опозиција, од јавности покушавају да сакрију, јер није вест оно што на конференцији за 

новинаре саопште портпароли и лидери опозиционих или владајућих странака, већ оно што су 

покушали да сакрију“, подсетили су на једну од својих реакција. 

Саопштење су потписали члан Одбора повереника синдиката Независност у РТС-у Бојан 

Босиљчић, председник Синдиката Независност на РТС-у Дане Марковски и председник 

Гранског синдиката Културе, уметности и медија (КУМ) Независност Драган Милановић 

Пилац. 

 

Просечна плата у новембру 56.331 

Просечна нето зарада у Србији у новембру износила је 56.331 динар, саопштио је данас 

Републички завод за статистику. 

Пише: Фонет  

У односу на исти месец 2018. године, просечна нето зарада номинално је већа за 11,4 одсто, 

односно за 9,8 одсто реално. 

Просечна бруто зарада обрачуната за новембар 2019. године износила је 77.879 динара. Раст 

бруто зарада у периоду јануар–новембар 2019. године, у односу на исти период прошле године, 

износио је 10,1 одсто номинално, односно 8 одсто реално. Истовремено, нето зараде су порасле 

за 10,3 одсто номинално и за 8,2 одсто реално. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за новембар 2019. 

године номинално је већа за 11,3 одсто, а реално за 9,7 одсто. Медијална нето зарада за 

новембар 2019. године износила је 43.511 динара, што значи да је 50 одсто запослених 

остварило зараду до наведеног износа. 
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Прича „Стаклара“ без краја 

Стечај у Српској фабрици стакла није решио вишегодишње заврзламе и судбину некадашњег 

параћинског гиганта, ако се изузме стално смањење броја запослених. 

Пише: Јелка Јовановић - М. Н. Стевановић 

Агонија дуго најпознатије и најуспешније фабрике стакла на овом подручју још је један доказ о, 

благо речено, инертности надлежних републичких институција када су Параћин и његови 

грађани у питању. 

Последња информација, актуелна већ годинама, потврђује да највећи проблеми Фабрике 

проистичу су неразрешених власничких односа и да, све док се не утврди и озакони фактичко 

имовинско право, неће бити кључних промена које и запослени и град прижељкују. 

Тренутно ради нешто више од 500 радника, што је петина некадашњег броја, ради Погон 

амбалаже, а опрема за машинску производњу је у фабрици, али не и у функцији. 

Наиме, после одласка контроверзног бугарског власника Цветана Василева Стаклара је од 2015. 

званично у рукама Компаније ЦПР Импекс Петра Црногорца, која се иначе бави трговином 

наоружања. 

Према информацијама ЦРП-а, фабрика је преузета са дугом, пријављеним и непријављеним 

потраживањима од 95 милиона евра, „у предстечајном стању, са запуштеном производњом и 

потпуно изгубљеним тржиштем“. 

Део наслеђених проблема је дуг према „Србијагасу“ и ЕПС-у – који се може конвертовати у 

државно власништво, као што је учињено у неким другим предузећима-дужницима. Други, 

чини се већи део проблема који коче Стаклару, проистиче из чињенице да је од бугарске фирме 

„Глас индустри“ преузета директном куповином, не на берзи, што се изазвало спор на релацији 

стари-нови власник. 

У Параћину као решење агоније виде дефинисање могућег државног удела, а онда 

проналажење стратешког партнера по моделу „Фијата“. 

Но, општина није надлежна за решавање тог проблема, а држава упркос ранијим обећањима не 

чини ништа да се проблем реши. 

Што је, благо речено, чудно пошто су и познати произвођачи амбалаже заинтересовани за 

сарадњу, а стакло ће, са надолазећом забраном пластике, свакако бити све значајнији 

производ. 



9 

 

Наставак агоније, као што је Данас већ писао, диктиран је и сукобом унутар надзорног одбора 

Фабрике који се формално темељи на неразрешеном власништву, односно спору о томе ко је 

откупио дугове, Вексилум, који је затражио стечај, или ЦПР Импеx. 

Риплијевски звучи да су у Надзорном одбору високи функционери Српске напредне странке, 

али из две струје. 

 

 

Јанковић: Дискриминација на тржисту рада веома изражена 

Извор: Танјуг 

БЕОГРАД: Област рада и запошљавања у врху је по броју притужби поверенику за заштиту 

равноправности, а истраживање је показало да је дискримниација најраспрострањенија у 

поступку запошљавања, затим због чланства у синдикалним организацијама, потом брачног и 

породичног статуса, изјавила је данас повереница за заштиту равноправности Бранкица 

Јанковић. 

Она је гостујући да у емисији "У средишту пажње" на Радио Београду 1 рекла да се показало да 

је дискриминација на тржишту рада веома изражена, као и да се највећи број притужби жена 

односи на дискриминацију у вези с материнством и негом детета. 

"У пракси се често показало да се жене по повратку са породиљског спуштају на ниже радно 

место, да теже напредују а дешава се у неким тежим случајевима и да добију отказ", рекла је 

Јанковићева. 

Она је навела да проблем представља и чланство у синдикалним, политичким и другим 

организацијама и да се предност даје одређеним синдикалним организацијама које су по вољи 

послодавца. 

"Испитаници кажу да је најраспрострањенија дискриминација у поступку запошљавања, затим 

по основу чланства у синдикалним организацијама, затим следи брачни и породични статус и 

инвалидитет", навела је повереница. 

 

 


