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Радници на лизинг, модерно ропство и како га спречити 

Извор: Дневник.рс, Аутор: Д. Млађеновић 

Већ неколико година у Србији велики број радника ради преко агенција за запошљавање, а тај 

вид рада популарно се назива рад на лизинг. 

Иако се не може прецизно рећи колико је радника запослено на тај начин, по најновијим 

подацима Минстарства рада има их између 50.000 и 60.000, док синдикати располажу бројком 

од око 100.000 радника, који су ангажовани у свим областима рада.  

Будући да та врста радног ангажовања није законски регулисана, већ се практично толерише, 

министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је да ће 

ускоро бити донет закон о раду преко агенција. 

Када би се то могло десити, сада је тешко рећи, али по речима правнице и чланице Радне групе 

за израду закона о агенцијском запошљавању из Савеза самосталних синдиката Србије 

Меланије Петач, требало би очекивати да то буде с јесени. 

60.000 радника на лизинг по подацима Министарства рада 

“Очекује се да предлог закона о агенцијском запошљавању буде завршен до краја јуна, а после 

тога би требало да буде на јавној расправи“, каже Меланија Петач. Након евентуалног 

услаглашавања, предлог би требало да се нађе пред Социјално-економским саветом, а на крају 

би надлежно министарство, односно Влада Србије, требало да га упути у скупштинску 

процедуру, тако да се може очекивати да до тога дође у октобру. 

По њеним речима, Радна група већ више од годину и по ради предлог тог закона, али је у 

децембру прошле године посао заправо почео од почетка јер је стигла потпуно нова верзија 

предлога.  

 

 



3 

 

 

До десет одсто укупног броја запослених 

Горан Милић наглашава да синдикати сматрају да би закон о агенцијском запошљавању 

требало да ограничи број радника који се запошљавају на лизинг и да то не би смело бити 

више од десет одсто укупног броја запослених у компанији, као и да се на тај начин не могу 

запошљавати радници у основној делатности којом се предузеће бави. Такође, радници би 

требало да имају потписане уговоре о раду, могућност синдикалног организовања и да 

остварују права која проистичу из рада, а не да буду модерни робови, без икаквог права и 

сигурности. 

 

“Закон који би регулисао питање радника који се запошљавају преко агенција до сада у Србији 

није постојао, а јасно је да се тако запошљава велики број радника, па је неопходно да он 

постоји због заштите радника, регулисања њихових права, да не би били радници другог реда. 

Такође, Србију на усвајање тог закона обавезује директива Европске уније из 2008. године, која 

се односи на агенцијско запошљавање, а предвиђа да Србија своје законодавство усагласи с 

њом”, каже Меланија Петач.   

По мишљењу председника ССС-а Војводине Горана Милића, најбоље би било да таква врста 

радног ангажмана не постоји, али, нажалост, није тако. 

“Агенција за запошљавање има више од сто, највеће фирме у Србији већ дуго запошљавају 

раднике на лизинг и кад је то већ тако, потребно је да се њихов радни ангажман уреди, пошто 

радници који се тако запошљавају нису у истом рангу са запосленима на неодређено време“, 

каже Милић. 

30 одсто мање зараде радника који се ангажују преко агенција 

Он указује на то да агенције за запошљавање заправо раднике који се запошљавају преко њих, 

уз провизију изнајмљују послодавцима, што послодавци обилато користе 

Њихове зараде су и до 30 одсто мање од радника који су директно запослени у предузећима у 

којима раде. У ситуацији каква је на нашем тржишту рада, када је незапослених много, 

радници који раде на лизинг срећни су што уопште имају посао, иако су практично правно 

незаштићени, а годишњи одмор, одуство с посла и зараде зависе од воље послодавца. 
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Вулин: Надам се повећању пензија у најскоријем року - пре краја године 
 

Извор: Танјуг   

Пензионери могу да буду мирни и сигурни да ће њихове пензије стизати на време 
и да ће у скором року бити и увећане, најавио је министар за рад Александар 
Вулин 

БЕОГРАД - Пензионери могу да буду мирни и сигурни да ће њихове пензије стизати на време и 

да ће у скором року бити и увећане, најавио је министар за рад Александар Вулин. 

Он је рекао да се нада да ће до повећања доћи у најскоријем року, пре краја године, а најдаље у 

идућој буџетској години. 

 

''Надам се да ћемо то моћи да урадимо и у овој буџетској години'', рекао је Вулин, наводећи да 

1.722.665 пензионера могу да буду мирни и сигурни, са пуним поуздањем у своју државу. 

 

Министар је истакао да су захваљујући већој запослености, бољој и успешнијој наплати 

доприноса, бољем раду Инспекције рада, пореске инспекције, закључно са 22. мајем у ПИО 

фонд кроз доприносе уплаћено 4,8 милијарди динара више него што је планирано. 

 

''То је повећање за 3,37 одсто у односу на план, а више од осам процената у односу на исти 

период прошле године'', рекао је Вулин након отварања Сајма за треће доба 55+. 

 

Према његовим речима, захваљујући томе ове године до 22. маја из државне касе, из буџета, 

смо повукли 8,7 милијарди динара мање него што је било планирано. 

 

Како је прецизирао, 8,7 милијарди динара није отишло за дотацију за пензије јер је све то 

наплаћено из доприноса. 

 

''Захваљујући таквој политици можемо да радимо и на повећању пензионерског стандарда. Ове 

године ће 12.500 пензионера о трошку ПИО фонда отићи у бању, што је више од 1.000 

пензионера него прошле године'', рекао је вулин. 

 

Министар је истакао да ће сваке године учинити све да дође до побољшања пензионерског 

стандарда. 

 

''Ово је генерација којој сви треба да будемо захвални, која је на себи изнела терет најтежих 

мера и без које Србија не би била овако успешна и на тако добром путу'', рекао је Вулин. 
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Наводећи да је веома поносан што сада врше дотацију пензија у износу од 35 одсто, он је 

подсетио да су 2012. године имали дотацију од 48 одсто, а да је циљ да ове године дотација 

пензија буде на 33 одсто. 
 

Протекле године запослено 4,4 одсто више радника 

Извор: Танјуг   

Према подацима Републичког завода за статистику број запослених у Србији је 
протекле године повећан за 43.769 радника, што је повећање од 4,4 одсто у односу 
на годину раније 

БЕОГРАД - Према подацима Републичког завода за статистику број запослених у Србији је 

протекле године повећан за 43.769 радника, што је повећање од 4,4 одсто у односу на годину 

раније. 

 

Према прелиминарним резултатима обраде, достављеним Тањугу, укупан број предузећа у 

Србији повећан је 2016. године за 5.1 одсто, односно, за 4.694 новорегистрована предузећа. 

 

Према подацима, број запослених у 2015. години износио је 983.898, док је прошле године та 

цифра била 1.027.667 запослених. 

 

Укупан број предузећа у 2015. години износио је 92.329, а годину касније, број је повећан на 

97.023 новоотворене фирме. 

 

У Заводу истичу да на ове податке треба додати и предузетнике, којих има неколико хиљада, а 

нису обухваћени овом анализом. 

 

Посматрано по величини, број микро предузећа повећан је прошле године за 3.983 односно, 

пет одсто, број малих предузећа већи је за 623 (6,5 одсто), средњих за 81 (3. 7 одсто) и великих 

за 7, односно за 1,4 одсто. 

 

Микро-предузећа су у 2016. години запослила 3.154 радника, мала предузећа су запослила 

12.745, средња 8.498 нових запослених, а у великим компанијама бележи се раст од 4,6 одсто, 

односно, у њима је почело да ради 19.372 новозапослена. 
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У Србији прошле године забележено 4,4 одсто више запослених 

Извор: Бета  

У Србији је у 2016. години број предузећа повећан за 4.694 или за 5,1 одсто, а број запослених 

за 43.769 или за 4,4 одсто у односу на претходну годину, саопштено је данас у Републичком 

заводу за статистику. 

Аутор публикације "Предузећа по величини и предузетници у Републици Србији, 2010-2015" 

Милан Бурзановић је рекао да су ти подаци прелиминарни и да ће следеће године бити 

комплетни. 

- У публикацији су обрађени подаци од 2010. године до 2015. и према њима у 2010. години 

пословала су 504 велика предузећа, а 2015. је број смањен за два одсто или за 10 фирми - рекао 

је Бурзановић. 

Он је рекао да је у односу на 2010. број предузетника 2015. године повећан за 1,8 одсто, када их 

је пословало 228.680, број микро фирми је повећан за 2,7 одсто, на 80.122, али је опао број 

малих предузећа за 0,9 одсто и пословало их је 9.531. 

Додао је да је и број средњих предузећа смањен за 3,3 одсто и 2015. године било их је 212. 

- Микро, мала, средња предузећа и предузетници (МСПП) су 2010. године запошљавали 

814.585 људи, док је 2015. број смањен за 1,6 одсто и било је запослених 801.719 - рекао је 

Бурзановић. 

Додао је да је у великим предузећима број радника повећан са 412.966 на 418.538 или за 1,4 

одсто. 

Бруто додата вредност или продуктивност у сектору МСПП, према његовим повећана је у 2015. 

години за 34,2 одсто у односу на 2015. а код великих предузећа за 24,8 одсто. 

- Број извозника у сектору МСПП је од 2010. године до 2015. порастао за 15 одсто и на 

инострано тржиште робу је пласирало укупно 14.269 предузећа. Код великих предузећа број 

извозника је смањен и 2015. године на инострано тржиште робу је продавало 321 предузеће а 

2010. године 309 - рекао је Бурзановић. 
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Додао је да је број увозника из сектора МСПП повећан за 7,2 одсто јер је са 19.694 порастао на 

21.103, а код великих фирми је смањен за 6,8 одсто и увозом се 2015. године бавило 369 

предузећа. 

Истакао је да је видан пораст учешћа страног капитала у МСП сектору, 167,6 одсто, а код 

великих предузећа 27,2 одсто. 

 

ИЗВЕЗЛИ ОРУЖЈЕ ЗА 1,2 МИЛИЈАРДЕ ДОЛАРА Наменска индсутрија 
добија од државе ИЊЕКЦИЈУ од 43 милиона долара 

Извор: Танјуг  

Србија је у протеклих пет година извезла наоружање и војну опрему у вредности од 1.215 

милијарди долара, а сектор војне наменске индустрије бележи стални раст броја запослених 

као и новоотворених компанија за извоз наоружања, каже за Танјуг државни секретар у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација Стеван Никчевић. 

Држава је током 2016. године у наменску индустрију уложила 46 милиона евра и очекује се да 

би, захваљујући томе, извоз у наредних пет до шест година могао да премаши износ од 

милијарду евра, а према најавама из Владе , фабрике одбрамбене индустрије добиће у 

наредном периоду директну инвестициону ињекцију од скоро 43 милиона евра из републичког 

будџета. 

"Протеклих година бележимо знатан раст извоза наменске индустрије, а отварају се поред 

традиционалних тржишта и нека нова, попут Саудијске Арабије. Евидентиран је и раст извоза, 

али и повећање запослених у овој индустрији. Од 2012. године до маја ове године имамо 2.082 

издатих дозвола у вредности преко четири милијарде долара, док је реализовани број уговора 

прешао цифру од 1.215 милијарди долара", каже Никчевић. 

Према његовим речима, вредности уговорених послова за 2016. годину премашила је цифру од 

900 милиона долара, што је, каже, јасан податак да наменска војна индустрија поново постаје 

стуб српске привреде. 

"Добро је што су све фабрике обухваћене овим трендом и повећаном тражњом на светском 

тржишту, за коју је очито наша наменска индустрија добро припремљена. Највише извозимо 

муницију мањег калибра, артиљеријску муниција, минобачачки програм, као и робу из 

цивилног и војног програма попут ловачких карабина и револвере", објашњава Никчевић. 
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Како је реч о дугогодишњим уговорима, од 25 до 30 одсто потписаних уговора буде остварено у 

роковима који су у уговорима зацртани, каже он и објашњава да се врло мали проценат уговора 

реализује и пласира на домаћем тржишту. 

"У Србији је до маја ове године регистровано 185 компанија које се баве извозом наоружања и 

опреме. Када говоримо о реализацији издатих дозвола, постоји значајан раст. Ове године 

очекујемо да извоз буде знатно већи од 300 милиона долара", наводи. 

Никчевић објашњава да је профил војне робе која се извози остао готово исти као и претходних 

година и истиче систем "Нора", као један од најзначајнијих извозних артикала. 

"У ранијем периоду смо имали пласман на три тржишта када је у питању борбени систем 'Нора' 

и то је био најзначајнији артикал када су у питању борбена средства. Ссто се тиче 'Лазара', за 

сада, није нашао пласман на ино тржиште, односно, ни једну дозволу за његов извоз нисмо 

издали до сада", објашњава Никчевић. 

Никчевић наглашава да војну индустрију, у односу на остале гране овог сектора, издваја и то 

што је она апсолутно извозно оријентисана и додаје да је корист за све градјане велика: 

"На име уплаћених пореза и доприноса, по основу броја запослених, као и бројних 

новоотворених радних места, држава приходује огромна средства у буџет". 

На врху листе извозника, према подацима Министарства, су Југоимпорт СДПР, затим, Први 

Партизан а. д. из Ужица и Милан Благојевић-Наменска а.д. Лучани. 

План државе је, како је најављено прошлог месеца из Владе, да у изградњу зграде нове 

фабрике "Први партизан" из Ужица уложи четири милиона евра, прибојском ФАП-у требало 

би да буде уплаћено 2,5 милиона евра, а помоћ би требало да добију и три завода: 

Ваздухопловни завод "Мома Станојловић" из Батајнице четири милиона евра, док ће два 

техничко-ремонтна завода из Чачка и Крагујевца добити три, односно два милиона евра. 

Такодје, намера државе је да финансира и фабрику "Застава оружје" из Крагујевца са 9,7 

милиона евра, "Прву петолетку" из Трстеника са 3,5 милиона, "Телеоптик" из Земуна би 

требало да добије 6,8 милиона евра, а фабрика "Милан Благојевић" из Лучана 4,4 милиона 

евра. 

Највећи увозник робе наменске индустрије из Србије су Сједињене Америчке Државе, затим 

Кенија, Бангладеш, Ирак, Алжир, Саудијска Арабија, Камерун, Уједињени Арапски Емирати, 

Јордан, Гана и Оман… . 
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По новом закону средњошколци раде 35 сати недељно 

Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су данас да су забринути због појединих 
одредби из нацрта Закона о дуалном образовању, по којим ће средњошколци морати да раде 35 
сати недељно код послодавца и заузврат бити плаћени 50 одсто од минималне цене рада за 
"продуктиван рад". 

Пише: Фонет 
 

Захтевамо да се Министарство образовања не игра са будућношћу деце у Србији и да одмах 

повуче овакав нацрт, наводи се у саопштењу. 

Уколико се овакав закон донесе и усвоји без јасно дефинисаних норми и прецизирања шта је то 
"продуктиван рад", на које се послове односи и на који обим, бојимо се да ће се Србија бити 
прва земља у Европи која ће увести и озаконити експлоатацију дечијег рада, упозорио је 
синдикат Слога. 

 

Град преузима РТК на рок од шест месеци 

Градско веће усвојило је закључак којим се надлежнима у локалној управи омогућава да Влади 
Србије напокон поднесу захтев да град преузме оснивачка права над Радио-телевизијом 
Крагујевац. 

Пише: З. Р. 
 
Уколико се Влада Србије сагласи с тим, коначну одлуку о преузимању РТК донеће Скупштина 
града Крагујевца, саопштено је из градске управе. Овде се са извесношћу очекује да ће градској 
управи бити дозвољено да преузме РТК, тим пре што је Влада Србије, управо због протеста 
запослених у тој медијској кући, у марту донела уредбу којим се локалним самоуправама у 
градовима и општинама у којима је приватизација медија поништена, омогућава да их изнова 
преузму, али на рок од шест месеци, за колико треба да их оспособе за поновну продају. 

Приватизација Радио-телевизије Крагујевац поништена је крајем јануара, пошто дотадашњи 
власник, Радоица Милосављевић, није испуњавао уговорне обавезе ни према купљеној фирми 
ни запосленима, ни према држави, те је РТК, коју је купио без динара постојећих обавеза, 
оставио у дуговима већим од 30 милиона динара. Због неизмирених обавеза, приватни 
извршитељи су почетком године за багателу распродали камере, монтажу и комплетан возни 
парк РТК, остала имовина је пописана, а емитовање програма је обустављено још пре неколико 
месеци. Од 59 преосталих радника, њих 49 се недавно изјаснило за социјални програм, односно 
за одлазак из РТК, махом уз отпремнине од по 200 евра по години стажа. 
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Поред Радоице Милосављевића, велики део одговорности за агонију Радио телевизије 
Крагујевац сноси и актуелно руководство града. Крагујевачка управа, наиме, већ две године, 
свесно кршећи важеће законске прописе, не расписује конкурс за суфинансирање медијских 
садржаја од јавног значаја, чиме је увелико убрзала пропадање не само РТК, него и приватне 
телевизије Канал 9, те недељника "Крагујевачке новине", који излази још искључиво 
захваљујући ентузијазму преосталих чланова редакције. 
У огранку Синдиката "Независност" у РТК кажу да је добро што је град коначно одлучио да 
затражи преузимање те медијске куће, али да није добро то што Министарство за рад и 
запошљавање недељама развлачи реализацију социјалног програма и тиме додатно иритира и 
доводи у недоумицу запослене који су одлучили да оду из фирме. 

 

Вулин: Незапосленост 13 одсто 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас у Ћуприји да је незапосленост у Србији у последњем кварталу 2016. износила 13 одсто, 
саопштило је Министарство. 

Пише: ФоНет 
 
У односу на трећи квартал то је смањење од 0,8 одсто, а у односу на 2012, када је незапосленост 
била 23,8 одсто, видимо како је то велико смањење, рекао је Вулин. 

То свакако није довољно, наш циљ је неких 11 одсто, што јесте европски просек, а свакако и 
мање од тога. Међутим, није важна само формална запосленост, већ је наша борба и да 
унапредимо квалитет запослености, у смислу одрживости, трајности радног места и, наравно, 
плаћености, рекао је Вулин. 

Да би повећање зарада у приватном сектору било могуће, треба понудити образовану радну 
снагу и политички стабилну земљу у којој вреди инвестирати и улагати, закључио је Вулин. 

 

 

Председница синдиката: Проблеми у просвети се само гомилајур: Н1 

Аутор текста: Бета 

Пред састанак представника репрезентативних синдиката просвете с министром 

просвете Младеном Шарчевићем, председница Уније синдиката просветних 

радника Србије Јасна Јанковић рекла је за портал Градски биро да се "проблеми 

само гомилају". 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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"Још није решено плаћање колегиница и колега који су од 1. септембра уносили податке у 

информациони систем Доситеј. Имамо и погрешно обрачунате плате запосленима у школама 

за време годишњег одмора 2014. године, а неопходна је и корекција коефицијената онима који 

са четвртим степеном стручне спреме раде административне послове и сведени су на 

минимални лични доходак, што је сада око 21.000 динара", казала је она.  

Јасна Јанковић је рекла да очекује када ће престати да се "губи време у јаловом социјалном 

дијалогу, када ће се поштовати реч струке и схватити значај озбиљног синдикалног деловања". 

"Како сада ствари стоје, ништа од тога се неће десити у петак, на том састанку" с министром, 

сматра она. 

Састанак у Београду је заказан за петак, 26. мај.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


