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Синдикати: радници нису роба 
Аутор: М. Бракочевић 

 
Неусаглашени чланови у самом нацрту закона о агенцијском пословању воде ка 
томе да се рад на неодређено елиминише и да не постоји ограничење у 
запошљавању 
Још није постигнута сагласност око Нацрта закона о агенцијском запошљавању, а највише 
спорења је око квоте радника коју фирме могу да ангажују преко таквих агенција, у односу на 
укупан број запослених. Синдикати траже да се у тексту закона прецизира ограничење 
процента запослених, чак и за јавни сектор, очекујући да ће се око тога ускоро пронаћи 
решење. Незадовољно подсећају и на то да је у последњем предлогу Министарства за рад текст 
нацрта суштински измењен. 
– У једном члану најпре је речено да је квота за запошљавање преко агенција ограничена на 
десет одсто, што је за нас прихватљиво, а затим се у другим члановима предвиђају изузећа за 
мале фирме до 50 запослених, којима се дозвољава да ангажују раднике преко агенција без 
ограничења. Такви неусаглашени чланови истог нацрта воде ка томе да на крају неће ни 
постојати ограничења у запошљавању, чиме ће бити одобрено и да саме фирме оснивају 
агенције и из њих ангажују раднике – сматра Зоран Михајловић, секретар већа Савеза 
самосталних синдиката Србије. Због тога су, како додаје, синдикати засад стопирали усвајање 
таквог нацрта текста закона, али притисак долази од представника страних компанија и 
привредних комора, савета страних инвеститора… 
– Ако би се на крају преко скупштинске већине усвојио такав текст, то би значило да ће се у 
Србији рад на неодређено елиминисати, а онај на „црно” озаконити – истиче Михајловић. 
Иако се месецима уназад интензивно преговара на тему овог закона, решења се мењају у 
цикцак линији. Да нико није одушевљен агенцијским видом запошљавања сматра и Зоран 
Стојиљковић, председник Уједињеног гранског синдиката „Независност”, а ако оно већ постоји 
свугде у свету, онда је боља варијанта да и Србија има уређену праксу у тој области, него 
пословање у сивој економији. 
– Отпор захтевима синдиката пружају моћници који не седе у Социјално-економском савету, 
већ ван њега. Зато смо враћени на почетак, па очекујемо још разговора на ту тему – поручује 
Стојиљковић, уз констатацију да не верује да ће закон бити предат на усвајање, како је раније 
најављено, у току пролећног, већ током јесењег заседања Народне скупштине. 
Две тачке спорења 
Синдикати и држава се залажу за то да се ограничење сведе на десет одсто радника 
на „лизинг”, од укупног броја запослених, под условом да се у тај проценат 
урачунавају уступљени запослени који су код агенције закључили уговор само на 
одређено време. 
Послодавци верују да ће уведене квоте цео закон учинити бесмисленим, јер ће то утицати на 
слободно тржиште. Ако предложено решење буде остало на снази, додају, закон неће остварити 
своју сврху, јер ће бити остављена могућност за злоупотребу и сиву економију. 
Друга спорна тачка односи се на упоредне раднике, али она преговарачима ипак задаје мање 
главобоље од прве тачке. 
Засад су и држава и синдикати сагласни да у нацрту закона упоредни радник треба да се 
дефинише као онај који обавља исте послове код послодавца и има исту плату као и онај који је 
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ангажован на истом радном месту. Да ли ће тако бити у коначној верзији нацрта, биће познато 
у наредним месецима. 
 

 
 

НЕМАЧКИ АМБАСАДОР: За годину дана 12.000 радника више у немачким 
фирмама 
 
Танјуг  
Од свих немачких фирми које послују у Србији, 57 одсто задовољно је условима 
пословања у нашој земљи, резултати су анкете коју је спровела Немачко-српска 
привредна комора 
Од свих немачких фирми које послују у Србији, 57 одсто задовољно је условима пословања у 
нашој земљи, резултати су анкете коју је спровела Немачко-српска привредна комора (АХК) 
која је показала да би се сви немачки инвеститори који послују у Србији поново одлучили да 
овде улажу. 
 
На представљању резултата анкете немачки амабасадор Томас Шиб рекао је да је добро што је 
25 одсто немачких фирми веома задовољно условима пословања у Србији. 
"То је добар податак и тако ћемо доћи до свеукупне бројке веће од 80 одсто оних који су се 
позитивно изразили о условима пословања у Србији и то је још једно побољшање у односу на 
2018. годину", рекао је Шиб. 
Амбасадор Немачке је рекао да је када је ступио на ту дужност званично у Србији било 
запослено 48.000 људи у немачким фирмама, а да је само за годину дана 60.000 запослених. 
То је, оценио је, велики напредак који показује позитиван развој за који су, наглашава, 
заслужне реформе у Србији и успешна макроекономска ситуација. 
Подсетио је да је ове седмице Светска банка сачинила анализу по којој је раст Србије у овом 
тренутку 4 одсто на годишњем нивоу, а да СБ види потенцијал за раст од 7 одсто, али под 
условом да се реформе наставе и да приватни сектор буде јачи. 
"Надамо се да ће тај потенцијал бити искоришћен", поручио је Шиб. 
Навео је да увек постоје могућности да се ствари поправе, јер је, додаје, јасно где су изазови. 
Шиб је нагласио да је важно што у Србији има све више такозваних "сложених иневстиција" 
које омогућавају отварање нових радних места за квалификованију радну снагу. 
Каже да је важзно да постоје таква радна места и да то уједно доприноси да инвестиција буде 
дугорочна. 
Амбасадор је рекао да је приметно да многе компаније своје развојне и истраживачке 
активности пребацују управо у Србију што сматра важним. 
Оценио је да је важно и увођење дуалног образовања и додао да је треба ојачати сарадњу 
између науке, универзитета и привреде, као и да је неоходно понудити праксу у немачким 
фирмама. 
Уверен је да би то утицало на да се смањи одлазак радне снаге у иностранство. 
Србија се, наводи Шиб, налази на правом путу и тежи ка чланству у ЕУ, и што брже буде 
спроводила реформе брже ће се кретати ка ЕУ. 
У том је смислу напоменуо да правна држава мопра да постоји. 
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Шефице нису гаранција једнаким платама за мушкарце и жене 
 
Жене на челу компанија нису гаранција да ће њихове запослене бити плаћене 
једнако као и њихове мушке колеге, показала је нова студија, преноси новинска 
агенција Хина. 
     
Како наводи Хина, истраживање објављено у часопису „Еуропеан Социологицал Ревиеw“ 
показало је да „значајан родни јаз у платама“ постоји и када су жене на водећим положајима у 
компанијама. 
У студији се наводи како жене из анализираног узорка у просеку зарађују седам одсто мање од 
својих мушких колега, независно од пола шефа или бројности жена на водећим управљачким 
позицијама у фирми. 
Узорак се састоји од података из девет европских земаља, а коришћени су подаци о шефовима 
и запосленима из широког спектра сектора укључујући производњу, здравство, високо 
образовање, транспорт, финансијске службе и телекомуникације, преноси Хина. 
„Постоје врло добри разлози да верујемо како би жене могле да имају користи од тога да имају 
шефице, али изненађени смо сазнањем да то није случај“, рекла је Маргрит ван Хек, главна 
истраживачица на студији. 
„Верујем како је идући корак дубље истражити механизме због којих се то догађа“. 
Истраживачи наводе да је један од разлога за такве резултате чињеница да жене на 
управљачким положајима још увек немају стварну моћ јер често запну на нижим положајима 
уместо да напредују према вишим, преноси ова новинска агенција. 
 
 

 
 

Потписан споразум, окончан штрајк у Геодетском заводу 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
потписао је данас са синдикатима Републичког геодетског завода, који су били у штрајку, 
споразум о прекиду штрајка, речено је ТаЊугу у Министарству. 
 
Једини услов који су синдикати имали је да претходно потписан споразум буде испуњен у 
целости. 
Како су рекли, добили су гаранције Владе Србије да ће споразум бити у целости испоштован, а 
да ће од сутра филијале РГЗ на територији целе Србије радити у потпуности. 
 
 


