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STAKLARA U STEĈAJU: Privredni sud otvorio postupak nad 
paraćinskom fabrikom 

S. B. 
 
PRIVREDNI sud u Kragujevcu otvorio je steĉajni postupak nad Srpskom fabrikom stakla zbog 
trajne nesposobnosti plaćanja. 

Raĉuni ove fabrike u blokadi su od marta 2018. godine. Prvo poverilaĉko roĉište 
zakazano je za 22. oktobar, a za steĉajnog upravnika odreĊen je Saša Jovanović iz 
Paraćina. Sud je pozvao poverioce da prijave svoja obezbeĊenja i neobezbeĊena 
potraţivanja u roku od 60 dana. 

SFS je u bankrot pokušala da otera ĉaĉanska firma "Veksilum Balkan", krajem 2018. godine. U 
februaru naredne zahtev za pokretanje steĉaja podnela je sama staklara, ali je uz njega priloţila 
unapred pripremljen plan reorganizacije. Kako nisu ispoštovali dinamiku isplate dugova, steĉaj je 
septembra prošle godine zatraţio "Srbijagas". To je na kraju pošlo za rukom beogradskoj firmi 
"Remontenerdţi", kojoj je ovo javno preduzeće ustupilo potraţivanja.  

PROIZVODE STRUJU 

PREDUZEĆE "Remontenerdţi" osnovano je 2016. godine. Osnovna delatnost im je, kako piše na 
internet prezentaciji, proizvodnja elektriĉne energije. Još stoji da su nastali iz porodiĉne firme "D -
kompani", koja posluje od 1994. godine, kako bi proširili poslovanje. 

 
"Srbijagas" je zahtev za steĉaj pravdao ĉinjenicom da je staklara UPPR-om priznala da im duguje 
487,6 miliona dinara, u klasi D dugovanja i još 75,6 miliona koja su u klasi A. U sporna 
potraţivanja su svrstali 3,6 milijardi dinara, od kojih je potvrĊena nepuna milijarda odlukom 
Privrednog suda u Novom Sadu. Od kraja 2018. godine, kako je tvrdio "Srbijagas", staklara je bila 
duţna da im vraća svakog meseca po 55 miliona dinara, što nisu uspeli. "Srbijagas" je, meĊutim, 7. 
februara ove godine sklopio ugovor sa "Remontenerdţi" i uspupio im potraţivanja. Tako je ova 
beogradska firma, novi poverilac, 16. jula predala još jedan zahtev za pokretanje steĉaja. 
"Srbijagas" je "Remontenerdţi" prenela obezbeĊeno potraţivanje od 8,5 miliona evra i 
neobezbeĊeno od 4,3 milijarde dinara, koje sa kamatama i troškovima dostiţe 5,3 milijardi dinara.  

Sama Srpska fabrika stakla povukla je 28. jula predlog za pokretanje steĉajnog postupka sa 
unapred pripremljenim planom reorganizacije. Tek tada su se stekli uslovi da sud razmatra 
uvoĊenje steĉaja. Tako je Privredni sud u Kragujevcu poĉetkom avgusta odbacio zahtev 
"Srbijagasa", jer je on, u meĊuvremenu, ustupio svoja potraţivanja, ali je po zahtevu novog 
poverioca "Remontenerdţi" pokrenuo prethodni steĉajni postupak.  
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ANALIZA REPUBLIĈKOG ZAVODA ZA STATISTIKU: Plate najveće u 
Beogradu, a u izvozu prednjaĉi Vojvodina 

E.B.T. 
 
NAJVIŠE zarade u Srbiji su u Beogradu, a najniţe u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, pokazuje analiza o 
regionalnoj ekonomskoj asimetriĉnosti iz publikacije Trendovi drugi kvartal 2020. Republiĉkog 
zavoda za statistiku. 

- Proseĉna neto plata u prvih šest meseci ove godine u Beogradskom regionu iznosila 
je 73.277 dinara, što je 124 odsto republiĉkog proseka, koji je bio 59.222 dinara - 
navodi se u publikaciji. - Prosek Vojvodine je bio 95 procenta republiĉkog proseka i 
iznosio je 56. 285 dinara. Zaposleni u regionima Juţne i Istoĉne Srbije, kao i 
Šumadije i Zapadne Srbije, primali su oko 87 odsto republiĉkog proseka.  

U publikaciji se ocenjuje da je neujednaĉen ekonomski rast u Srbiji poslednjih decenija doprineo 
produbljivanju već postojećih teritorijalnih nejednakosti. 

Glavni grad ima i najveću stopu zaposlenost, 51,7 odsto, što je za sedam odsto iznad proseka 
Srbije, dok je u regionu Juţne i Istoĉne Srbije zabeleţena najmanja, 45,2 odsto ili 6,9 procenta 
ispod republiĉkog proseka. 

Stopa nezaposlenosti u Beogradu, u prvoj polovini ove godine, bila je najniţa i iznosila je 6,6 odsto 
ili 22 procenta ispod republiĉkog proseka. Istovremeno u regionima Juţne i Istoĉne Srbije, stopa 
nezaposlenosti je iznosila 11 odsto, što je 29 procenata iznad proseka Srbije, koji je iznosi 8,5 
odsto. 

Za razliku od drugih pokazatelja, Beograd nema primat u ukupnom izvozu Srbije, gde uĉestvuje sa 
26 odsto, što se objašnjava time da u ekonomiji glavnog grada preovladavaju usluţne delatnosti, 
koje se većinom plasiraju na domaćem, a ne na meĊunarodnom trţištu. 

U “KRUŠIKU” BEZ MASOVNOG OTPUŠTANjA: Predsednica ASNS Ranka 
Savić razgovarala sa rukovodstvom valjevskog holdinga 

B. P. 
 
 
U valjevskom “Krušiku” neće biti masovnog otpuštanja radnika angaţovanih na odreĊeno vreme. 
Bez posla će ostati samo minimalni broj zaposlenih, a koliko će ih biti zavisi od realizacije 
ugovora, obima posla, razvoja na meĊunarodnom planu i situacije sa epidemijom korona virusa. 
Do kraja godine za stalno će biti primljeno 150 radnika. 

Ovo je saopštila predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) 
Ranka Savić, posle sastanka sa direktorom Vladanom Lukićem i ĉlanovima 
Nadzornog odbora Holding korporacije “Krušik” u Valjevu. 

Navela je da su do kraja godine zakljuĉeni ugovori vredni 57 miliona dilara, da ima još ugovorenih 
poslova koji nisu realizovani, da je roba u magacinima, jer za sada ne postoji mogućnost izvoza, 
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odnosno transporta, a da ako doĊe do smirivanja situacije sa koronom, “Krušik” neće biti u 
problemu. 

- ASNS je traţio uvoĊenje preciznih kriterijuma prilikom produţavanja ugovora o radu – istakla je 
Ranka Savić. - Da uz uobiĉajene podatke o neradu, bolovanju, odsustvovanju, jedan od kriterijuma 
mora da bude i vreme zakljuĉenja ugovora u radu. Odnosno, da oni koji su u poslednje vreme 
zakljuĉili ugovor, prvi treba i da odu. Do sada je u “Krušik” meseĉno za stalno primano do 15 
radnika. Narednih meseci, kako je saopšteno, biće i više zapošljavano, a prioritet će imati  oni koji 
na odreĊeno vreme rade više od decenije. 

 

U BEOGRADU SU NAJVEĆE PLATE U SRBIJI A evo u ĉemu glavni grad 
zaostaje u odnosu na druge u Srbiji 

Tanjug 
 

U Beogradu su najveće zarade u Srbiji i proseĉna iznosi 124 odsto republiĉkog proseka, pokazuje 
analiza o regionalnoj ekonomskoj asimetriĉnosti iz publikacije Trendovi drugi kvartal 2020. 
Republiĉkog zavoda za statistiku. 

Glavni grad ima i najveću stopu zaposlenosti, za sedam odsto iznad proseka Srbije, ali ne prednjaĉi u 
odnosu na ostale delove Srbije, kada je reĉ o izvozu. 

U publikaciji se ocenjuje da je neujednaĉen ekonomski rast u Srbiji poslednjih decenija doprineo 
produbljivanju već postojećih teritorijalnih nejednakosti. 

Kada je o zaradama reĉ, nivo razvijenosti regiona, meren proseĉnim neto platama se kreće u razmeri 
1,5 :1, pri ĉemu su najviše zarade zabeleţene u Beogradu a najniţe u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. 

Tako je proseĉna neto plata u prvih šest meseci ove godine u Beogradskom regionu iznosila 73.277 
dinara, 124 odsto republiĉkog proseka koji je iznosio 59.222 dinara. 

Prosek u Vojvodine je bio 95 odsto republiĉkog proseka i iznosio je 56. 285 dinara. Zaposleni u 
regionima Juţne i Istoĉne Srbije, kao i Šumadije i Zapadne Srbije, primali su oko 87 odsto republiĉkog 
proseka. 

Stopa nezaposlenosti u Beogradu u prvoj polovini ove godine, je bila najniţa i iznosila je 6,6 odsto ili 
22 odsto ispod republiĉkog proseka. Istovremeno u regionima Juţne i Istoĉne Srbije, stopa 
nezaposlenosti je iznosila 11 odsto, za 29 odsto iznad proseka Srbije, koji je iznosi 8,5 odsto. 

Beograd prednjaĉi i mereno stopom zaposlenosti, koja u glavnom gradu iznosi 51,7 
odsto, što je za sedam odsto iznad proseka Srbije. 
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U regionu Juţne i Istoĉne Srbije zabeleţena je najniţa stopa - 45,2 odsto ili 6,9 odsto ispod 
republiĉkog proseka. 

Za razliku od drugih pokazatelja, Beograd nema primat u ukupnom izvozu Srbije, gde uĉestvuje sa 26 
odsto, što se objašnjava time da u beogradskoj ekonomiji preovladavaju usluţne delatnosti, koje se 
većinom plasiraju na domaćem, a ne na meĊunarodnom trţištu. 

U izvozu prednjaĉi Vojvodina sa uĉešćem od 35,9 odsto, zatim slede Šumadija i Zapadna Srbija, 21,4 
odsto i Juţna i Istoĉna Srbija, 17 odsto. 

Trampov izaslanik u Beogradu: "OVO NISU PAPIRI, VEĆ NOVI POSLOVI, 
radna mesta i razvoj privatnog sektora" 

Tanjug 
 

U Ambasadi SAD u Beogradu zvaniĉno su poĉeli sastanci predstavnika privrednih komora Srbije i tzv. 
Kosova sa specijalnim savetnikom predsednika SAD Riĉardom Grenelom i delegacijom ameriĉke 
Razvojne finansijske korporacije, DFC. 

Tema sastanka je realizacija projekata u oblasti energetike, preraĊivaĉke industrije, ekologije i 
podrške malom biznisu, koje će delom finansirati DFC, a koji su dogovoreni sporazumom u 
Vašingtonu. 

Specijalni savetnik predsednika SAD Riĉard Grenel poruĉio je da sporazum iz Vašingtona i dogovori 
danas postignuti u Beogradu nisu samo reĉi na papiru, već znaĉe nove poslove za ljude koji ţive u 
ovom regionu, nova radna mesta i razvoj privatnog sektora. 

"Ne bismo bili ovde da nije predsednika Trampa, koji je verovao da nešto drugo moţe da se desi. 
Verovao je u to da moţe privreda da se stavi u prvi plan i akcenat na radna mesta. Data su obećanja 
narodu Srbije i hoćemo da nas smatrate odgovorim. Ovo nisu samo reĉi na papiru, već poslovi za ljude 
koji ovde ţive", poruĉio je Grenel i istakao da je to poruka za srpske gradjane. 

Kako je rekao, predsednik i SAD veruju u snagu privatnog sektora, da naĉin 
razmišljanja "spolja" doprinese da i vlada shvati na koji naĉin privatni sektor moţe da 
"cveta". 

"Simbolika u politiĉkim razgovorima nikada neće moći ljudima da plati kiriju, to radi privatni sektor", 
rekao je Grenel. 

Ono što je postignuto u Vašingtonu deluje i jeste veliko, istakao je Grenel. 

"Simbolika jeste znaĉajna, ali se tiĉe otvaranja radnih mesta. Neka nas narod Srbije smatra 
odgovornim da reĉi na papiru nisu dovoljne dok ne dodje do masovnog otvaranja radnh mesta, do 
ekonomskog razvoja i dok porodice ne poĉnu da ostaju u ovom regionu", rekao je Grenel. 

https://www.blic.rs/vesti/politika/stizu-dolari-grenel-danas-simbolicno-otvara-kancelariju-americke-dfc-ocekuje-se/8cglk64
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Pored Grenela, sastanku prisustvuju izvršni direktor DFC Adam Boler, ambasador SAD u Srbiji 
Entoni Godfri, predsednici privrednih komora Srbije i Kosova, Marko Ĉadeţ i Berat Rukići, kao i 
predsednik Ameriĉke privredne komore Zoran Petrović. 

"Dobili smo zalet, i mi i PKS i poslovna zajednica u regionu da radimo", izjavio je Berat Rukići iz 
Privredne komore Kosova. 

Ĉadeţž  :Grenel promenio pristup rešavanju sloţenih tema 

Predsednik Privedne komore Srbije Marko Ĉadeţ izjavio je danas da je specijalni 
savetnik predsednika SAD Riĉard Grenel na uspešan naĉin promenio pristup rešavanju 
sloţenih i teških tema i odblokirao proces saradnje. 

"Zahvaljujući tome danas i priĉamo o biznisu i zajedniĉkim interesima, a ne o onom što nas deli", 
rekao je Ĉadeţ posle sastanka predstavnika privrednih komora Srbije i tzv. Kosova sa Grenelom i 
delegacijom ameriĉke Razvojne finansijske korporacije, DFC, i zahvalio Grenelu na tome. 

"To je isuviše širok proces koji je bio godinama blokiran, a ovakav pristup je uĉinio mogućim da se 
sedne u Vašingtonu i potpiše sporazum", rekao je Ĉadeţ. 

Istakao je da će istorija pokazati da ćemo se toga sećati kao prekretnice i donošenja 
stabilnosti u ovaj reigon. 

Ĉadeţ je, takoĊe, zahvalio ĉelniku DFC Adamu Boleru što je tako brzo došao u Beograd. 

"Kada smo se sreli pre dve nedelje u Vašingtonu, kada sam ga pitao koliko brzo mogu da dodju, rekao 
je 'za dva meseca'". 

Ĉadeţ istiĉe da su imali jako plodne razgovore u prethodnih šest meseci da postoje brojne 
mogućostima i u Srbji i tzv. Kosovu. Zahvalio je i predsedniku kosovske privredne komore Beratu 
Rukićiju što saraĊuju dobro već pet godina i da su napravili zajedniĉki tim za podršku projektima, koji 
daje ekepsertizu vladama. 

Boler: Beograd i Priština se odluĉili za narod, a ne politiku 

Izvršni direktor ameriĉke MeĊunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC) Adam 
Boler istakao je danas, posle sastanka u Ambasadi SAD sa predstavnicima Privredne 
komore Srbije i tzv. Kosova, da ĉestita na hrabrosti što su se Beograd i Priština "odluĉili 
za narod, a ne za politiku". 

Boler je ukazao da je u Sbiju doputovao sa još pet drugih ameriĉkih agencija: 

"U našoj delegaciji ovde je kompletna ekonomska moć ameriĉke vlade", istakao je šef DFC. 

Kazao je da ekonomska normalizacija znaĉi investicije i otvaranje radnih mesta, mogućnost da se 
razmišlja kakva bi budućnost mogla biti, umesto da budemo blokirani u prošlosti. Boler je istakao da 
ovo nije situacija da jedna zemlaj dobija, a druga gubi, već je u pitanju da svi imaju koristi i da ovo 
donosi novac ljudima. 
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On je podsetio da su SAD jedna do najsnaţnijih zemalja u svetu pre svega zbog snage svog privatnog 
sektora. 

"Ovaj region će rasti i stvarati neverovatne mogućnosti, a pokretaĉ toga biće privatni sektor"” , 
naglasio je Boler. 

Kancelarije u Prištini i u Beogradu 

Privredne komore Srbije i tzv. Kosova potpisale su danas zajedničku izjavu na osnovu 
koje će biti formiran zajednički tim za ekonomsku saradnju koji bi činili poslovni 
lideri i stručnjaci koji se bave ekonomskom normalizacijom. 

Zajedniĉkom izjavom, koju su potpisali predsednik PKS Marko Ĉadeţ i predsednik kosovske 
privredne komore Berat Rukići u ambasadi SAD u Beogradu, prediĊeno je da tim ima kancelariju u 
Prištini i Beogradu. 

Potpisivanju zajedniĉke izjave prisustvovali su specijalni savetnik predsednika SAD Riĉard Grenel i 
visoka delegacija DFC-a. 

Primarna uloga tima jeste da aktivno doprinosi procesu ekonomske normalizacije i pruţa pomoć i 
smernice svim stranama koje su u taj proces ukljuĉene, to jest vladama, poslovnoj zajednici, DFC. 
Exim banci, institucijama SAD i EU. 

TakoĊe, u okviru tima formiraće se sektorske grupe u kojima će se razmatrati, nadgledati i razvijati 
projekti iz specifiĉnih sektora. 

 

Радници на плаћеном одсуству, „Фијат” најављује развој фабрике у 
Крагујевцу 

Италијански медији су почетком ове године објавили да ће нови модел 
„ђардинијера”, који ће се производити у крагујевачкој фабрици, почети да се 
продаје 2022. или најкасније 2023. године 

 
Радници фабрике „Фијат Крајслер аутомобили Србија” биће на плаћеном одсуству до краја 
месеца, а из централе ове компаније најављују развој погона у Србији, што би могло да значи 
да планирају производњу новог модела аутомобила. 

Пјетро Горлије, извршни директор групације „Фијат Крајслер аутомобили” (ФЦА), послао је 
прошле седмице писмо делу запослених у којем је најавио и будуће планове за Србију. 

– Као што смо најавили 2018. године, после Италије и Пољске, ускоро ће доћи време да се 
најави будући развој у нашим погонима и у Србији и Турској. Још пре две године смо у окбиру 
петогодишњег плана развоја најавили да ћемо радити на пројектима и за друге земље у којима 

http://www.politika.rs/
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смо присутни– наводи се, између осталог, у писму које је извршни директор групације „Фијат 
Крајслер аутомобили” послао делу запослених у ЕМЕА групи (обухвата Европу, Медитеран, 
север Африке, Блиски и Средњи исток). 

Италијански медији су почетком ове године објавили да ће нови модел „ђардинијера”, који ће 
се производити у крагујевачкој фабрици, почети да се продаје 2022. или најкасније 2023, а 
дебитоваће на Салону аутомобила у Женеви 2021. То је део петогодишњег плана развоја 
компаније на који се Пјетро Горлије позива у свом писму. 

Небојша Мандарић, заменик председника Самосталног синдиката фабрике у Крагујевцу, каже 
за „Политику” да је писмо извршног директора ФЦА добра вест и за раднике „Фијата” и за 
Србију. 

– Ово је позитиван сигнал нашег руководства. Очекујемо да ће се најава реализовати у 
наредном периоду. Не могу ништа детаљније да кажем. Можемо само да лицитирамо о ком 
моделу аутомобила је реч и када ће почети производња – наглашава Мандарић. 

Када је реч о тренутној ситуацији у крагујевачкој фабрици, заменик председника Самосталног 
синдиката каже да је у петак радила само прва смена и да је од поподневне смене почело 
плаћено одсуство које ће трајати до краја септембра. 

– Образложење руководства за плаћено одсуство јесте усклађивање производње са потребама 
тржишта. Сагласност Владе Србије за додатних 80 дана плаћеног одсуства за запослене истиче 
крајем септембра. Надам се да ћемо ускоро добити информацију за даље – каже Мандарић. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета, није оптимиста. Он сматра да од 
производње новог модела у крагујевачкој фабрици нема ништа, подсећајући да се навршила 
деценија од најаве новог модела. 

– Не бих рекао да је проблем само у томе. Проблем је генерално са „Фијатом” на светском 
тржишту, јер као компанија није у доброј позицији. Ако је тако на светском тржишту, није боље 
ни на тржишту Србије. „Фијату” је ова корона дошла као „кец на једанаест” у смислу да означе 
епидемију као нешто што је препрека њиховим инвестицијама, то јест ангажовању. Мислим да 
они полако гасе пару у Србији. Одржавају онолико колико могу да продају, а очигледно је да 
све мање и мање могу да продају. То је њихова стратегија и је у реду из њиховог угла. Србија не 
може да се нада од „Фијата” да ће бити боље – каже Савић. 

Наш саговорник процењује да ће „Фијат” одржавати статус кво још неко време, а потом изаћи 
из целокупне производње у Србији. Наравно, као све велике компаније, они очекују да се 
нешто може променити на светском тржишту да би они реализовали своје планове. 

– Као што видимо, ништа се од тога не дешава на светском тржишту поготово што тражња 
опада, јер аутомобил није производ који се купује сваки дан и који је неопходан, као што је 
храна. Тако да од њих нема добрих вести за Србију – закључује Савић. 

Током првих осам месеци 2020, продаја аутомобила на свим светским тржиштима доживела је 
двоцифрен пад. Главна тржишта на којима је продаван „фијат” 500 Л, попут Италије, Шпаније 
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и Француске, бележе највећи пад тражње за новим аутомобилима, који је у априлу ишао и 
преко 70 одсто, да би се после јуна спустио на око 50 одсто. 

Nova ekonomija 

Ţene 45+ nisu stare, svi na gubitku jer ne rade 
 

MeĊu 55 hiljada ţena starijih od 45 godina koje i dalje traţe zaposlenje najviše je onih 
koje su bez posla ostale zbog steĉaja preduzeća, koje su radile privremene i sezonske 
poslove ili imale sopstveni biznis, piše u najnovijem istraţivanju Udruţenja „Ţene na 
prekretnici“.  
Ţene koje su uĉestvovale u istraţivanju kaţu da najĉešće traţe posao preko Nacionalne sluţbe za 
zapošljavanje, prijatelja, roĊaka, sindikata, praćenjem oglasa u novinama, na internetu.  
Od ţena koje nisu radno aktivne ĉetiri petine njih ranije je bilo zaposleno. 
Najĉešći razlozi za neaktivnost ovih ţena su to što su već ostvarile pravo na penziju, zatim bolest ili 
nesposobnost za rad, obeshrabrenost zbog neuspešnih pokušaja da se zaposle, kao i drugi liĉni ili 
porodiĉni razlozi. 
Dodaje se da je u znatno manjoj meri to briga o deci ili o odraslim nesposobnim licima.  
Podaci do kojih se došlo istraţivanjem, ukazuju da gotovo 60 odsto radno neaktivnih ţena u toj 
starosnoj kategoriji još nije ostvarilo pravo na. 
ŠTA GOVORE BROJKE 
Od svih ţena koje su uĉestvovale u istraţivanju, 77 odsto je navelo da je nezaposleno, 16 odsto radi bez 
ugovora, ostalo su penzionerke i privremeno zaposlene ţene. 
Ĉak 60 odsto je reklo da posao aktivno traţe više puta nedeljno, što govori o velikim teškoćama 
prilikom traţenja posla. 
Prema vrsti prihoida u njohovim domaćinstvima 45 odsto kaţe da ima jedan redovan prihod, 36 odsto 
dva, a po 9 odsto ili ne prima nikakav novac ili ima tri i više prihoda. 
U istraţivanju su uĉestvovale ţene iz Niša, Ĉaĉka, Kragujevca, Aleksandrovca i okolnih mesta. 
Navodi se i da su ţene starije od 45 godina manje spremne da zbog posla napuste stalno mesto 
stanovanja. 
Prema podacima Ankete o radnoj snazi iz 2018. Godine, od milion ţena starosne dobi od 45 do 64 
skoro polovina ne radi zato što su nezaposlene ili neaktivne. 
U okviru istraţivanja ukazuje se i na rodnu diskriminaciju ţena starijih od 45 godina, u pogledu visine 
zarade i naglašava se da je to u Srbiji posebno izraţeno u privatnom sektoru psolovanja. 
ŽENE IMAJU SAMO DESETAK ZLATNIH GODINA KARIJERE 
VELIKA ULOGA OBRAZOVANJA 
U jednoj ranije objavljenoj studiji Udruţenja „Ţene na prekretnici“ naglašava se da je obrazovanje 
ţena veoma vaţno za njihovo pozicioniranje na trţištu rada za sve kategorije stanovništva.  
One ţene koje imaju visoko obrazovanje imaju znatno veće šanse da budu zaposlene u odnosu na ţene 
srednjeg, a posebno niţeg obrazovanja.  
Podaci pokazuju i da je većina ţena sa niţom struĉnom spremom u pomenutoj ţivotnoj dobi radno 
neaktivna. 
Jedan od problema je i što su ţene iznad 45 godina diskiminisane u pogledu zarade, za iste poslove 
dobilaju manju platu nego muškarci. 
Sa druge strane problem ţena na selu je što su radno aktivnije u nisko profitnim poljoprivrednim 
zanimanjima. 
 
 

http://www.zenenaprekretnici.org/wp-content/uploads/2020/04/Ekonomskoosnazivanje.pdf
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/%C5%BEene-imaju-samo-desetak-zlatnih-godina-karijere
https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2017/12/Zene-plus-45-cele-publikacija-finalna.pdf

