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Радници на лизинг још чекају статус 
Ј. Ж. С.   
 

Синдикатима понуђен потпуно нови текст Закона о агенцијском запошљавању 
који решава судбину 100.000 људи. Михајловић: Страни инвеститори извршили 
притисак, наше ставове игноришу 
ТЕКСТ Закона о агенцијском запошљавању није добио зелено светло Социјално-економског 
савета и може се очекивати да ускоро буде враћен на дораду, иако мишљење СЕС није 
обавезујуће. То значи да две најважније примедбе синдиката - да се на 10 одсто ограничи 
проценат радника на лизинг и да се уведе агенцијски депозит - нису прихваћене. 
 
Нови закон требало би да реши статус око 100.000 радника који до посла долазе искључиво уз 
посредовање готово 80 агенција и да премости вишегодишњи правни вакуум. Међутим, 
синдикални представници сада су незадовољни текстом прописа и не виде разлог састајања 
радне групе, када је њихов став овом приликом потпуно занемарен. 
- Радна група је усвојила једну верзију текста, а сада нам је после јавне расправе понуђен 
потпуно промењен текст чији је аутор Министарство рада - каже Зоран Михајловић, 
потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије. - Без икаквог образложења, 
потурају нам закон који нисмо прихватили, највероватније под притиском страних 
инвеститора. 
Наш саговорник наглашава да је без поменуте две најважније примедбе Закон о агенцијском 
запошљавању бесмислен. Михајловић истиче да је недопустиво да не постоји агенцијски 
депозит или да је он минималан. 
 Што је већи улог, сузбиће се рад мањих агенција за запошљавање које углавном мешетаре - 
сматра он. - А, уколико се не смањи квота послодавцима колико радника могу да запосле, оно 
што је тренутна ситуација у Нишу, да око 60 процената радника ради на лизинг, десиће се у 
свим градовима. 
Синдикати су предлагали да предузеће може да запосли до 10 процената радника на лизинг од 
укупног броја запослених, а највише до 30 одсто, и то само уколико послодавац за то добије 
сагласност Министарства за рад. Овај предлог, ипак, није добио зелено светло. 
Једна од недоумица око које се споре синдикати са Министарством је и термин “сродни 
послови” у уводном делу закона, јер није прецизиран. 
Упоредни радник је онај који ради исте послове код послодавца за исту плату, као и онај који је 
ангажован на истом радном месту. У верзији која је ушла у јавну расправу било је истакнуто да 
је реч о истим, или сличним пословима. Брисањем термина "слични послови", долази до тога 
да уколико послодавац нема исте послове за раднике, онда нема обавезу да тражи ни сличне 
послове за њих. Послодавац тако може да одређује зараду за радника какву год пожели, да 
друге укида и да за те послове запошљава раднике посредством агенције. 
 
 
ДОРАДА ИЛИ СКУПШТИНА 
НОВИ пропис може и без позитивног става Социјално-економског савета бити послат Влади, а 
потом и републичким посланицима на усвајање. То би могло да се деси већ у марту, што значи 
да би закон почео да се примењује у априлу. 
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У СССС очекују да ће Министарство за рад ускоро закон вратити на дораду, односно да ће се 
поново окупити радна група. 
 

"Ал Дахра" исплатила радницима ПКБ-а 450 евра по години стажа 
Танјуг  
 

Компанија "Ал Дахра Србија", која је крајем прошле године постала власник дела 
некадашњег ПКБ-а, исплатила је свим запосленима у том предузећу 450 евра по 
години стажа 
БЕОГРАД - Компанија "Ал Дахра Србија", која је крајем прошле године постала власник дела 
некадашњег ПКБ-а, исплатила је свим запосленима у том предузећу 450 евра по години стажа. 
 
У наредном периоду, каже за Тањуг председник Самосталног синдиката "Ал Дахра Србија" 
Милисав Ђорђевић, биће покренута иницијатива везана за преговоре о колективном уговору. 
 
"Свим запосленима исплаћене су отпремнине од 450 евра по години стажа и сви смо запослени 
на одређено време уговорима у трајању од пет месеци. На жалост, запошљавање на одређено је 
унело неизвесност међу запослене. Ипак, испуњени су сви начелни договори постигнути пред 
приватизацију", каже Ђорђевић.  
 
На питање Тањуга да ли су радницима плате редовне и да ли су на истом нивоу као пре 
приватизације, Ђорђевић каже да су плате које исплаћује "Ал Дахра" умањене само за износ 
минулог рада, јер, каже, законског основа да тај износ исплаћује нови послодавац, нема. 
 
Ђорђевић каже да је нови послодавац испоштовао све начелне договоре приликом 
приватизације и најављује да ће по завршетку процеса потврђивања репрезентативности 
синдиката покренути иницијативу за преговоре о колективном уговору. 
 
"Ал Дахра" је крајем прошле године постала власник дела некадашњег ПКБ-а за 105 милиона 
евра. 
ПКБ је 14. децембра прошле године платила Граду Београду целокупан основни дуг на име 
пореза на имовину који годинама није плаћан у висини од 719.525.041,34 динара. 
Град Београд је 4. јануара са компанијом ПКБ потписао споразум о одлагању плаћања 
преосталог дуга у износу од 198.920.081,16 динара, који се односи на неплаћене камате. 
 

Прекинут штрајк у Републичком геодетском заводу 
Танјуг  
 

На састанку је постигнут договор и донето компромисно решење прихватљиво 
свим странама у спору, а у циљу умањења штетних последица штрајка по грађане, 
саопштило је ресорно министарство 
Након састанка са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зораном 
Ђорђевићем и Кабинетом председнице Владе Ане Брнабић, прекинут је штрајк у Републичком 
геодетском заводу, у који су тамо ступили чланови синдиката "Независност" и Јединствене 
организације синдиката РГЗ. 
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На састанку је постигнут договор и донето компромисно решење прихватљиво свим странама у 
спору, а у циљу умањења штетних последица штрајка по грађане, саопштило је ресорно 
министарство. 
 
Штрајк у Републичком геодетском заводу започео је 6. децембара 2018, а у претходном периоду 
одржано је неколико састанака са Инспекцијом рада и Републичком агенцијом за мирно 
решавање радних спорова, уз присуство министра Ђорђевића, додаје се у саопштењу. 
 

 
 

ММФ смањио процене раста глобалне економије 
 
ДАВОС – Међународни монетарни фонд (ММФ) смањио је данас прогнозе раста глобалне 
економије за 2019. и 2020. годину због слабости у Европи и неким тржиштима у успону, док би, 
како је оцењено, неуспех у решавању трговинских тензија могао додатно да дестабилизује 
успоравање светске економије. 
Глобална економија ће, према најновијим проценама ММФ-а, порасти по стопама од 3,5 посто 
у 2019. години и од 3,6 посто у 2020. години, што је за 0,2 и 0,1 процентни поен ниже у односу 
на пројекцију Фонда из октобра прошле године. 
У свом другом „резању” пројекција у последња три месеца, глобални кредитор је навео да веће 
успоравање кинеске економије од очекиваног и могући Брегзит „без договора” представљају 
ризике по перспективе раста глобалне економије, и да би то могло да погорша турбуленције на 
финансијским тржиштима, преноси ТаЊуг. 
Нове прогнозе, објављене уочи овогодишњег скупа политичких и пословних лидера у 
швајцарском зимском одмаралишту Давосу, сугеришу да ће креатори политика можда морати 
да осмисле нове планове за решавање проблема успоравања глобалног раста. 
„Већа неизвесност у трговинској политици и забринутост због ескалације и одмазде би могли 
да смање пословне инвестиције, поремете ланце снабдевања и успоре раст продуктивности”, 
оцењује се у извештају ММФ-а. 
Раст у еврозони ће ове године успорити на 1,6 одсто (са прошлогодишњих 1,8 одсто), што је за 
0,3 процентна поена мање у односу на пројекцију од пре три месеца, наводи ММФ. 
Међународни кредитор је, такође, смањио прогнозу раста за земље у успону, на 4,5 одсто, што 
је за 0,2 процентна поена мање у односу на претходну пројекцију и успоравање са 
прошлогодишњих 4,7 одсто. 
ММФ је, међутим, задржао своје пројекције везано за раст САД на 2,5 одсто у овој години и на 
1,8 одсто у 2020. години, указујући на континуирану снагу домаће потражње. 
Такође је задржао прогнозу раста БДП-а Кине на 6,2 одсто за 2019. и 2020. годину, али би он, 
како је саопштено, могао подбацити у случају наставка трговинских тензија. 
Британија ће, како се очекује, ове године остварити раст од 1,5 посто, иако постоји неизвесност 
у погледу реализације пројекције која се темељи на претпоставци уредног изласка из ЕУ, 
саопштио је ММФ. 
Редак светао пример је Јапан, чију процену раста је ММФ ревидирао навише за 0,2 процентна 
поена на 1,1 одсто у овој години, због очекиваних позитивних ефеката владиних мера за 
повећање потрошње. 
 

http://www.politika.rs/
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Фискални савет: Дебакл политике забране запошљавања у јавном 
сектору 
 
Фискални савет Србије није добијао од Владе Србије тражене податке о уштедама 
и рационализацији јавне управе, у периоду у ком је на снази забрана 
запошљавања у јавном сектору. 
У изјави за Радио Слободна Европа, између осталог, наводи то члан Фискалног савета Никола 
Алтипармаков. 
„Ми до данас немамо ниједне званичне техничке анализе које кажу – у том и том сектору 
отпустите толико радника, а у том сектору запослите толико радника“, каже Алтипармаков. 
Примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који је 
на снази од 2014. године и требало је да траје до краја 2016. године, након више одлагања, 
важиће и до краја 2019. године. Разлог увођења те мере пре пет година било је смањење 
расхода у јавном сектору. 
Фискални савет, саветодавно тело одговорно Скупштини Србије, је више пута апеловао да се 
укине забрана запошљавања, уз образложење да је, иако су јавне фиансије стабилизоване у 
претходном периоду, оманула реформа јавних предузећа и јавне управе, односно увођење 
платних разреда и рационализација броја запослених. 
„По оба та аспекта нисмо постигли резултате ни близу жељених, а чак у добром делу јавног 
сектора, уместо унапређења, имамо уназађење услуга које јавни сектор пружа. То је пре свега 
политичка одговорност Владе, али то је са техничке стране срамота за консултанте Светске 
банке, пошто је Светска банка била задужена за тај технички део“, објашњава Никола 
Алтипармаков, члан Фискалног савета. 
„Оно што се очекивало, пре свега од тих консултаната Светске банке, је да кажу где су ти 
вишкови – где треба смањивати број запослених. То се није десило и уместо контролисаних 
отпуштања у непродуктивном делу јавног сектора, ми смо практично имали стихијско 
отпуштање радника, односно пензионисање, а у мањем делу отпуштање“, истиче 
Алтипармаков. 
Радио Слободна Европа је анализу Светске банке која је требало да утврди где у јавном сектору 
постоји вишак, а где мањак запослених, тражио од огранка те институције у Србији. Речено 
нам је да је власник анализе Влада Србије, те да нам је они због тога не могу доставити. 
Одговор нисмо добили ни из ресорних министарстава. Министарство државне управе и 
локалне самоуправе упутило нас је на Министарство финансија, из ког до закључења текста 
нису стигли одговори на питања о последицама забране запошљавања и разлозима њеног 
продужетка. 
Према оцени Фискалног савета, забрана запошљавања у јавном сектору највише се одразила на 
погоршање квалитета услуга у просвети и здравству. 
„Забрана је дотукла српско здравство, јер од 2006. године ми имамо мањак здравствених 
радника, а вишак немедицинских радника. Дакле, причамо о немедицинским радницима који 
немају систематизовано радно место, ради се о професорима физичког васпитања запосленим 
на одељењу хирургије, пејзажним архитектама, и разним другим измишљеним радним 
местима која не постоје у правилнику о систематизацији радних места у здравственим 
установама“, објашњава Раде Панић, председник Синдиката лекара и фармацеута Србије. 

https://www.slobodnaevropa.org/a/29722373.html
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Према процени синдиката, тренутно у здравству недостаје између 3.500 и 4.000 лекара и око 
8.000 медицинских сестара и техничара, ток је у том сектору вишак око 15 одсто 
немедицинских радника. 
„Један лекар, уместо 35 пацијената колико му је прописано да их прегледа сада прегледа 70 до 
100 пацијената у смени. Имамо доказе за то широм Србије, протоколе у које су ти прегледи 
уписани. Скоро сам питао Фонд, како плате 70 пацијената, ако може да буде заказано само 35. 
Десило се то да је услуга дупло гора, јер лекар мора дупло више пацијената да прегледа, а 95 
посто грешки лекара долази због преоптерећености, због брзине“, истиче Панић. 
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић истиче да је 
просвета „талац или колатерална штета“ реформе јавног сектора. 
„Да ли је спречено да се запошљавају партијски кадрови – апсолутно не. А да ли је овом и 
оваквом забраном запошљавања направљен још већи хаос – апсолутно да“, каже Јанковић. 
До смањења броја запослених у просвети, према речима Јасне Јанковић,  дошло је због 
природног одлива запослених – односно одласка у пензију око 2.500 просветних радника 
годишње, на чија су места долазили млади људи, али са уговорима на одређено време. 
Јасна Јанковић, пак, подсећа да је 2017. године промењен Закон о основама система 
образовања и васпитања, који је, како истиче, између осталог омогућио да се манипулише 
расподелом радних места. 
„На тај начин што смо контролу о избору директора потпуно истргли из руку запослених који 
више о томе не одлучују и ставили је у руке једног човека – министра просвете“, тврди 
Јанковић и додаје да не постоје званични подаци да ли су директори чланови политичких 
странака. 
„Не постоји никаква забрана да директор буде члан неке партије, иако постоји јасна забрана да 
школа није место за партијска окупљања, нити било какву пропаганду, а опет сте пре неколико 
недеља, у сред кампање за изборе, имали партијску трибину у школи“, прича Јанковић. 
 

Упркос значајном повећању плата наставља се штрајк просветних 
радника на Косову 
 
Просветни радници на Косову данас су наставили штрајк који је започет прошлог 
понедељка захтевајући повећање коефицијента плата у новом закону о платама 
упркос додели 20 милиона евра из косовског буџета за повећање плата просветних 
радника. 
Пише: Бета 
     
Просветари су се синоћ састали са премијером Косова Рамушом Харадинајем, који им је 
понудио повећање у просеку од 50 евра за све запослене у предшколском, основном и средњем 
образовања, за шта би се из буџета Косова за 2019. требало издвојити 20 милиона евра. 
Међутим, Управни одбор Уједињеног синдиката образовања, науке и културе (УСОНК) је тај 
предлог одбио и данас, шести дан за редом је генерални штрајк просветних радника.Према 
предлогу који је усаглашен са парламентарном комисијом, за буџет плате просветних радника 
у средњем школству би износиле 597,80 евра, у основном образовању 525,80 евра и у 
предшколским установама 501,90 евра.Харадинај је од руководства синдиката затражио да 
донесу одлуку о завршетку штрајка, међутим, тај захтев није прихваћено. 
Најавио је такође да је ово максимално што Влада може да понуди и да синдикат не може 
очекивати повећање плата изнад предлога који је он дао.У саопштењу за медије којим се одбија 
предлог премијера Харадинаја из УСОНК-а је наведено да тај предлог не испуњава захтеве 
синдиката, јер у њему нису обухваћени и административни радници, техничко особље и 
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целокупан универзитетски систем. „Штрајк се наставља и наредним данима са надом да ће се 
дијалог наставити до испуњења захтева чланства“, наведено је у саопштењу. 
 
 


