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KOLIKO SU PLATE PALE U APRILU Prosečna zarada u mesecu kada je sve 
stajalo manja je nego u martu 

Tanjug 

Prosečna neto plata u Srbiji za april 2020. iznosila je 58.932 dinara i veća je za 7,8 odsto nominalno, 
odnosno za 7,2 procenta realno nego u istom mesecu prethodne godine, objavio je Republički zavod 
za statistiku. 

Ako se uporedi sa prosečnom zaradom u martu od 59.681 dinar, prosečna aprilska plata je manja za 
749 dinara. 

Prosečna aprilska bruto zarada iznosila je 81.486 dinara, što je u odnosu na uporedni mesec 2019, 
nominalno više osam odsto, a realno za 7,4 procenta. 

Medijalna neto zarada za april 2020. godine iznosila je 44.129 dinara, što znači da je 50 odsto 
zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

Rast bruto zarada u periodu januar-april 2020. godine, u odnosu na isti period prošle 
godine, iznosio je 9,8 odsto nominalno, odnosno 8,2 odsto realno. 

Istovremeno, neto zarade su u navedenom periodu porasle za 9,6 procenata nominalno i za osam 
odsto realno. 

РТК 

Марковић: Циљ јачање материјалног положаја металаца 
RTK 
 
Новоизабрани председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Марковић изјавио је 
да ће се залагати за јачање материјалног положаја металаца, који сада доминантно примају 
минималне зараде. 

Тражићемо од државе да створи реалне услове да минималац буде изнад границе сиромаштва, 
односно изнад минималне потрошачке корпе, рекао је Марковић. 

У Србији ради око 140 хиљада металаца, а у 110 фабрика металског сектора Самостални 
синдикат је већински, са више од 50 одсто чланова. 

Зоран Марковић који је и председник Самосталног синдиката крагујевачке фабрике Фијат 
Крајслер Аутомобили Србија, изабран је за председника Синдиката металаца на период од пет 
година. 

http://rtk.co.rs/author/jela/
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Он је навео да ће се залагати да држава, која је и највећи послодавац у Србији, створи реалне 
услове да минималац буде изнад границе сиромаштва, односно изнад минималне потрошачке 
корпе. 

Самостални синдикат металаца Србије планира да повећа утицај на Владу и ресорна 
министарства, како би закони пролазили и јавне расправе и Социјално-економски савет. 

Јачање Самосталног синдиката металаца Србије одвијаће се кроз едукацију самих чланова и 
међународну сарадњу, као и кроз формирање заједничких тела синдиката земаља кандидата и 
чланица Европске уније. 

Извештава новинарка РТК Зорица Савић Ранковић 

 

Đorđević: Uloga ženskog preduzetništva u Srbiji treba da bude veća 
 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević izjavio 
je danas, na otvaranju Međunarodne stručne konferencije „Biznis na štiklama“, da 
uloga ženskog preduzetništva u Srbiji treba da bude znatno veća i najavio da država 
razmatra na koji način može da pomogne kako bi se postigla ravnopravnost polova u 
ovoj oblasti. 
 
Piše: Beta 
     

„Prema podacima o zastupljenosti žena i muškaraca meĎu registrovanim privrednim subjektima, iako 
žene čine više od polovine ukupnog stanovništva u Republici Srbiji, one nisu zastupljenije od 
muškaraca ni u jednoj od kategorija registrovanih privrednih subjekata kod Agencije za privredne 
registre“, rekao je ĐorĎević, saopštilo je Ministarstvo. 

On je istakao da se u kategoriji „vlasnika ili vlasnice udela“, od ukupno 164.833 registrovanih 
graĎana, nalazi 122.961 osoba muškog pola i 41.872 ženskog pola. 

„Muškaraca ima dvostruko više u odnosu na žene i meĎu osnivačima preduzetničke radnje, što 
upućuje na zaključak o neophodnosti snažnije političke i finansijske podrške programima za 
povećanje zastupljenosti i uticaja žena u odlučivanju u različitim privrednim oblastima, a naročito u 
preduzetništvu“, kazao je ministar. 

ĐorĎević je naveo i da je Ministarstvo, posvećeno zadatku da se u narednom periodu razmotre 
mogućnosti za širu primenu afirmativnih mera koje se odnose na manje zastupljeni pol u domenu 
razvoja malih i srednjih preduzeća, bankarskih, ugostiteljskih, trgovinskih i socijalnih usluga, u 
razvoju zadrugarstva, kao i IT sektora, kako bi se unapredila ravnopravnost polova u domenu tih 
delatnosti. 

„Vlada Srbije u potpunosti je posvećena ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Agende 2030 
Ujedinjenih nacija kojim se teži izmeĎu ostalog i smanjenju nejednakosti i unapreĎenju rodne 
ravnopravnosti“, zaključio je ĐorĎević. 
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Мали започео разговоре са Мисијом ММФ-а 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Министар финансија Србије Синиша Мали разговарао је данас са Делегацијом 
Међународног монетарног фонда (ММФ), коју предводи шеф Мисије Јан Кес Мартејн, о 
спровођењу актуелног аранжмана Инструмент за управљање политикама ("Policy Coordination 
Instrument" - PCI). 

Како је саопштило Министарство финансија, у питању је полугодишња ревизија испуњења 
циљева у оквиру актуелног програма, након чега ће бити предмет усвајања на борду директора 
ММФ-а у Вашингтону. 

Тема данашњег разговора су били реформски циљеви који су постављени у актуелном 
аранжману, кроз који су саговорници детаљно прошли, као и фискална и макроекономска 
кретања, као и утицај пандемије вируса Ковид-19 на српску и светску економију. 

Представници ММФ-а су истакли да су пројекције привредног раста за ову годину позитивније 
за Србију него за друге европске земље. 

Они су похвалили Програм економских мера за подршку привреди и грађанима и истакли да 
верују да неће бити проблема у финансирању буџета у овој години и похвалили успешну 
емисију Еуробонд обвезница. 

Мали је рекао да је Програм економских мера успешно спроведен, те да његови резултати 
најбоље о томе говоре, поготово када је реч о незапослености која је на нивоу од 9,7 одсто. 

Додао је да ће држава наћи начин да додатно помогне привреди, ако за тим буде било потребе 
крајем ове године. 

Када је реч о реформским циљевима, тема разговора је била методологија за праћење 
фискалних ризика, затим реформа плата и усвајање уредбе о коефицијентима, доношење 
одлуке о оквиру јавног запошљавања, као и затварање трансакције за Комерцијалну банку, које 
се очекује до краја године. 

У саопштењу се подсећа да је овој мисији претходила техничка мисија када су такође 
дискутовани реформски циљеви са секторима. 

Након ове мисије у оквиру програма је преостала још једна мисија која је планирана у октобру. 
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Разговори са мисијом ММФ-а ће трајати до 3. јула, а спроводе се путем видео - конференцијске 
везе. 

У питању је четврто полугодишње разматрање Инструмента за координацију политике, који је 
одобрен у јулу 2018. године и не подразумева финансијску подршку, већ је искључиво 
саветодавног карактера, наводи се у саопштењу. 

 

 

 

Arsić: Pad BDP u 2020. oko tri odsto zbog pandemije koronavirusa 
 
 
AUTOR: 
Beta 

Izvor: N1 

Negativan uticaj epidemije koronavirusa na ekonomiju Srbije biće snažan, a prve analize pokazuju da 
da bi pad bruto domaćeg proizvoda u 2020. mogao da iznosi tri odsto, što će dovesti do gubitka više 
desetina hiljada radnih mesta i povećanja stope nezeposlenosti na 13 do 14 odsto na kraju godine, 
pokazala je analiza ekonomskog biltena Kvartalni monitor, predstavljena u četvrtak. 

"Fiskalna politika takodje će biti pod snažnim uticajem krize. Očekujemo da fiskalni deficit u 2020. 
bude rekordno visok, izmedju sedam i osam odsto BDP-a, uz povećanje javnog duga sa oko 24 
milijarde evra, na početku ove godine na oko 28 milijardi evra na kraju godine", kazao je profesor 
Ekonomskog fakulteta i glavni urednik Kvartalnog monitora Milojko Arsić. 

Kako je objasnio, to bi bilo povećanje javnog duga sa 52 odsto BDP-a na više od 60 odsto BDP-a. 

Arsić je naveo i da se očekuje i nagli zastoj priliva stranih direktnih investicija koje u ovoj godini neće 
moći da pokrivaju deficit tekućeg računa platnog bilansa, ali ni da doprinesu privrednom rastu u istoj 
meri kao ranije. 

"Očekujemo i da će pandemija uticati na smanjenje obima trgovine sa svetom i to pre svega u 
segmentu neegzistencijalnih proizvoda, ali će to uticati da se smanji naš defiicit u trgovini sa svetom, 
kao i deficit u tekućem platnom bilansu", kazao je on. 

Podsetio je da je prethodnih godine deficit u tekućem platnom bilansu finansiran prilivom direktnih 
stranih investicija, kojih neće biti mnogo u toku godine, tako da će taj deficit sada morati da se u većoj 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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meri nego ranije finansira zadušivanjem države u inostranstvu, a posledica toga biće značajan porast 
javnog duga. 

U analizi Kvartalnog monitora je navedeno da će i Srbija u prvom udaru krize imati manji pad BDP od 
većine drugih evropskih zemalja, što je posledica manje ranjivosti domaće ekonomije zbog njene 
strukture, "a ne superiornije ekonomske politike". 

Kako je objašnjeno, razlog zbog koga će siromašnije zemlje poput Srbije imati manji pad BDP je u 
tome što se njihove ekonomije u većoj meri oslanjaju na proizvodnju egzistencijalnih proizvoda poput 
hrane, kućne hemije, stanogradnje, za kojim tražnja u krizi nije značajno pala. 

Ocenjeno je i da su mere Narodne banke Srbije, kao što su smanjenje REPO stope i povećanje 
dinarske likvidnosti kroz otkup dršavnih hartija od vrednosti i devizne likvidnosti kroz svop 
transakcije, bile adektavtne. 

Istovremeno, smatraju da za najavljeni otkup korporativnih obveznica ne postoje monetarni razlozi, 
jer poslovne banke u svojim portfolijima poseduju dovoljnu količinu državnih hartija od vrednosti 
čijom otkupom i prodajom je moguće regulisati likvidnost. 

Emisija korporativnih obveznica po ubrzanoj proceduri, kako je ocenjeno, mogla bi da dovede do 
pojave nekvalitetnih obveznica, čime bi se ovo tržište kompromitovalo u dužem periodu. 

Tri makroekonomska indikatora, za koje se prema analizi Kvartalnog monitora ne očekuju pogoršanje 
u ovoj godini su tekući deficit, koji će najverovatnije da se smanji usled većeg pada uvoza od pada 
izvoza, inflacija, koja će ostati niska i stabilna, procenjuje se na nivou od oko 1,5 odsto i kursa dinara u 
odnosu na evro, koji će ostati približno nepromenjen. 

"Oporavak Srbije zavisiće velikim delom od opravka u EU, odnosno ukoliko doĎe do oporavka 
evropskih privreda to će povoljno uticati na srpsku ekonomiju, jer će postojati veća mogućnost za 
izvoz i veći priliv kapitala iz tih zemalja", rekao je Arsić. 

Prema njegovim rečima, biće potrebni i dodatni stimulansi za one sektore privrede koji su posebno 
pogoĎeni krizom, poput turizma, ugostiteljatva, delova saobraćaja. 

"Prostor za tu pomoć nije veliki, jer je država u kratkom periodu potrošila mnogo sredstava, 
uključujući rashode koji su neopravdani sa ekonomskog i društvenog stanovišta, kao što je dodela po 
100 evra pomoći svim punoletnim graĎanima Srbije.", rekao je on. 

Arsić smatra da su ta sredstva mogla da se iskoriste bolje, tako što bi se za milion najsiromašnijih tri 
puta u toku ove godine odobrila pomoć od po 100 evra, dok se dodatnih 300 miliona evra moglo dati 
onim delovima privrede koji su najviše pogoĎeni krizom. 

"Država taj prostor može da pronaĎe tako što će dodatno da poveća fiskalni deficit, da se zaduži u 
toku godine dok traje kriza, ali zato mora u narednoj godini da smanji fiskalni deficit i da zaustavi rast 
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javnog duga. To znači da u narednoj godini ne bi trebalo da se povećavaju plate u javnom sektoru 
ukoliko se želi podrška opstanku privrede", kazao je on. 
 

 

Нова економија 

 
Sindikat prosvetara: Više od trećine nastavnika radi na određeno 
 

Od trenutka kada je uvedena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, do ove godine, kada je 
Ministarstvo prosvete raspisalo četiri konkursa za prijem u stalni radni odnos, stiglo se do broja od 
čak 33 hiljade nastavnika u prosveti koji rade na odreĎeno vreme, kažu u Uniji sindikata prosvetnih 
radnika Srbije. 
Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, kaže za Novu ekonomiju da je 
stav sindikata sasvim jasan u pogledu zabrane zapošljavanja, koja važi od 2014. godine. 
„Naime, ova zabrana je i nastala zbog javnih preduzeća u koja je trebalo „upumpavati“ partijske 
kadrove, tako da je od samog početka prosveta u svemu tome bila samo kolateralna šteta. Iz te štete 
izašli smo ranjivi toliko da je od 108 hiljada ljudi koji rade u osnovnim i srednjim školama, čak 33 
hiljade zaposleno na odreĎeno vreme“, objašnjava Janković. 
Prema njenim rečima, situacija će se delimično ublažiti, jer je Ministarstvo prosvete raspisalo četiri 
konkursa za prijem u stalni radni odnos. 
„Ostaje nada da će direktori birati najbolje, pre svega one koji dugi niz godina rade na odreĎeno 
vreme i da će se popraviti kvalitet nastave. Naravno, može nam se desiti i drugi scenario da posao 
dobiju oni sa partijskom knjižicom, a ne dugogodišnji radnici u sistemu“, naglašava sagovornica Nove 
ekonomije koja kaže da će sindikat ukazivati na eventualne zloupotrebe, jer se ti procesi sada 
nastavljaju, nakon što su obustavljeni zbog pandemije. 
Na naše pitanje da li u vezi sa konkursima postoji neki sporazum, Jasna Janković kaže da je, posle 
štrajka i sporazuma 2015, stav Unije SPRS da sa ministarstvom više ništa ne potpisuje. 
„Pomenuti Sporazum je stigao ne do realizacije, nego do suda jer je Unija SPRS tužila Vladu zbog 
neispunjavanja parafiranog. Jasno smo obučili naše predsednike na terenu šta im valja činiti. Borba 
će i ovde biti žestoka“, poručuje predsednica Unije i podseća na problem platnih razreda u prosveti još 
uvek nije rešen. 
PLATNI RAZREDI I DALJE NA ČEKANJU 
„Da, to vam je pomalo kao u narodnoj izreci: „Ne lipši magarče do zelene trave.“ Bojim se da smo mi 
još uvek samo taj magarac koji čeka, pravedne platne razrede", kaže sagovonica Nove ekonomije na 
pitanje o platnim razredima. 
"Godine 2014. zbog njih smo štrajkovali, obećali su nam ih za prvi januar 2016, pa slagali. Onda smo 
sve dogovorili oktobra 2018, sa čim se složio čak i MeĎunarodni monetarni fond (MMF). I od toga 
ništa nije bilo, a čak je i sam ministar prosvete, Mladen Šarčević izjavio da ne zna zašto nije ispunjeno 
ono što je dogovoreno“, podseća predsednica Unije i dodaje da sada rok za platne razrede 1. januar 
2021. 
KAKO JE IZGLEDALA ONLAJN NASTAVA 
U sindikatu kažu da su nastavnici dali sve od sebe, kada je, silom prilika, uveden nov način pohaĎanja 
nastave 17. marta, zbog mera zaštite. 
„Nedovoljno obučeni, nedovoljno opremljeni, držali su nastavu na svojim računarima, tabletima, lap 
topovima i telefonima. Plaćali su sopstvenim sredstvima internet. Kao i obično, snalazili su se pomoću 
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štapa i kanapa, ali to nije ni prvi ni poslednji put“, kaže Jasna Janković i smatra da treba uraditi 
detaljne analize tog procesa. 
„Dakle, bilo je, prošlo je, ne povratilo se. A, ipak, ako se vrati neki drugi talas virusa, mislim da ćemo 
ponovo nepsremni uleteti u njega i plivati kako umemo i znamo,“ naglašava predsednica Unije. 
Čedomir Savković 
 
 
 

 
 


