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Синдикати блокирају предложени Нацрт закона о агенцијском 
запошљавању 
 
 
Председник Уједињеног гранског синдиката „Независност” Зоран Стојиљковић рекао је данас 
да још није постигнута сагласност око Нацрта закона о агенцијском запошљавању, а највише 
спорења је око квоте радника коју фирме могу да ангажују преко агенција за запошљавање у 
односу на укупан број запослених. 
Он је за Бету рекао да је главни проблем што према Нацрту закона који предлаже надлежно 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нема гаранција да компаније 
у Србији неће целокупну радну снагу изнајмљивати без ограничења од агенција које их 
запошљавању на неодређено време. 
Према првобитној верзији нацрта тог закона који је требало да буде усаглашен до краја априла, 
али је враћен на дораду и нова усаглашавања радних тела за законодавство и економско-
социјална питања у коме су представници синдиката и послодаваца, фирме би од агенција 
могле да изнајме на лизинг највише десет одсто радника у односу на укупан број запослених, а 
у изузетним случајевима до 30 одсто. 
Стојиљковић је рекао да се у међувремену дошло до сазнања да би агенције могле да запосле 
раднике на неодређено време и као такве изнајмљују фирмама које у том случају не би биле 
дужне да имају и једног стално запосленог радника. 
„Има фирми које раде велике послове, а имају само једног или два стално запослена радника. 
То значи да их изнајмљују и зато тражимо гаранцију да ће у квоту од десет одсто улазити сви 
запослени које фирма изнајмљује од агенције без обзира да ли су у агенцији ангажовани на 
одређено или неодређено радно време”, рекао је Стојиљковић. 
Додао је да „отпор захтевима синдиката пружају моћници који не седе у Социјално-економском 
савету, већ ван њега, а притисак каналишу преко Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјалног питања и Владе Србије”. 
„Имам утисак да синдикати и Унија послодаваца седе на споредном колосеку, а возови иду 
главном пругом”, рекао је Стојиљковић. 
Секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић оценио је да је „фарса 
да у изради Нацрта закона о агенцијском запошљавању учествују радне групе јер се текст 
преради и после предложених решења, на исти начин као што је донет и Закон о раду”. 
Он је рекао да је после више расправа изгледало да је на помолу усаглашен нацрт, али је у 
последњем предлогу надлежног министарства текст суштински измењен, па је у једном члану 
најпре речено да је квота за запошљавање преко агенција ограничена на десет одсто, а затим се 
у другим члановима предвиђају изузећа за мале фирме до 50 запослених којима се дозвољава 
да ангажују раднике преко агенција без ограничења. 
„Синдикати су за сада стопирали усвајање таквог нацрта текста закона о агенцијском 
запошљавању, али притисак долази од представника страних компанија, Националне алијансе 
за локални економски развој (НАЛЕД), Америчке привредне коморе (АмЋам) и Савета страних 
инвеститора и на крају ће се преко скупштинске већине усвојити текст који нисмо ни видели”, 
рекао је Михајловић. 
Синдикати су доношењем закона о агенцијском запошљавању хтели да се, како је рекао, уведе 
ред у „садашње катастрофално стање и рад на црно у Србији, а на крају ће се то само 
озаконити”. 
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„Како се кренуло, доћићемо до апсурдне ситуације да ће саме фирме оснивати агенције и из 
њих ангажовати раднике”, рекао је Михајловић и додао да Нафтна компанија Србије у овом 
тренутку преко агенција запошљава око 50 одсто радника и да је сваки други радник на пумпи 
упослен преко агенције. 
Члан радне групе за израду Нацрта закона о агенцијском запошљавању испред УГС 
„Независност” Зоран Ристић рекао је да стране компаније које послују у Србији нису 
заинтересоване да у својим земљама ангажују раднике преко агенција јер им морају обезбедити 
иста права као и стално запосленима, па преко агенција ангажују раднике само због повећаног 
обима послова, а не и на пословима из основне делатности. 
Ристић је рекао да синдикати траже да се у нацрту закона прецизира и ограничење запослених 
преко агенција за јавни сектор док траје забрана запошљавања и нада се да ће се наћи 
компромисно решење. 
„Законско уређење запошљавања преко агенција обезбеђује и поштовање правила на зараду, па 
би то представљало помак у односу на садашње нерегулисано стање”, рекао је Ристић. 
Истакао је да су радне групе у неким од првобитних верзија нацрта предлагале да се уведе 
обавеза банкараске гаранције за агенције како би могле да исплате зараде запосленима у 
случају да то не учине фирме, али је тај предлог одбачен као и да се уместо тога бар у уведе 
обавеза осигурања за добро обављен посао, преноси Бета. 
 

 
 

Синдикати блокирају предложени Нацрт закона о агенцијском 
запошљавању 
Пише: Бета 

 
 
Председник Уједињеног гранског синдиката „Независност“ Зоран Стојиљковић 
рекао је да још није постигнута сагласност око Нацрта закона о агенцијском 
запошљавању, а највише спорења је око квоте радника коју фирме могу да 
ангажују преко агенција за запошљавање у односу на укупан број запослених. 
Он је за Бету рекао да је главни проблем што према Нацрту закона који предлаже надлежно 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нема гаранција да компаније 
у Србији неће целокупну радну снагу изнајмљивати без ограничења од агенција које их 
запошљавању на неодредјено време. 
Према првобитној верзији нацрта тог закона који је требало да буде усаглашен до краја априла, 
али је враћен на дораду и нова усаглашавања радних тела за законодавство и економско-
социјална питања у коме су представници синдиката и послодаваца, фирме би од агенција 
могле да изнајме на лизинг највише десет одсто радника у односу на укупан број запослених, а 
у изузетним случајевима до 30 одсто. 
Стојиљковић је рекао да се у медјувремену дошло до сазнања да би агенције могле да запосле 
раднике на неодредјено време и као такве изнајмљују фирмама које у том случају не би биле 
дужне да имају и једног стално запосленог радника. 
„Има фирми које раде велике послове, а имају само једног или два стално запослена радника. 
То значи да их изнајмљују и зато тражимо гаранцију да ће у квоту од десет одсто улазити сви 
запослени које фирма изнајмљује од агенције без обзира да ли су у агенцији ангажовани на 
одредјено или неодредјено радно време“, рекао је Стојиљковић. 
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Додао је да „отпор захтевима синдиката пружају моћници који не седе у Социјално-економском 
савету, већ ван њега, а притисак каналишу преко Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјалноа питања и Владе Србије“. 
„Имам утисак да синдикати и Унија послодаваца седе на споредном колосеку, а возови иду 
главном пругом“, рекао је Стојиљковић. 
Секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић оценио је да је „фарса 
да у изради Нацрта закона о агенцијском запошљавању учествују радне групе јер се текст 
преради и после предложених решења, на исти начин као што је донет и Закон о раду“. 
Он је рекао да је после више расправа изгледало да је на помолу усаглашен нацрт, али је у 
последњем предлогу надлежног министарства текст суштински измењен, па је у једном члану 
најпре речено да је квота за запошљавање преко агенција ограничена на десет одсто, а затим се 
у другим члановима предвидјају изузећа за мале фирме до 50 запослених којима се дозвољава 
да ангажују раднике преко агенција без ограничења. 
„Синдикати су за сада стопирали усвајање таквог нацрта текста закона о агенцијском 
запошљавању, али притисак долази од представника страних компанија, Националне алијансе 
за локални економски развој (НАЛЕД), Америчке привредне коморе (АмЦхам) и Савета 
страних инвеститора и на крају ће се преко скупштинске већине усвојити текст који нисмо ни 
видели“, рекао је Михајловић. 
Синдикати су доношењем закона о агенцијском запошљавању хтели да се, како је рекао, уведе 
ред у „садашње катастрофално стање и рад на црно у Србији, а на крају ће се то само 
озаконити“. 
„Како се кренуло, доћићемо до апсурне ситуације да ће саме фирме оснивати агенције и из њих 
ангажовати раднике“, рекао је Михајловић и додао да Нафтна компанија Србије у овом 
тернутку преко агенција запошљава око 50 одсто радника и да је сваки други радник на пумпи 
упослен преко агенције. 
Члан радне групе за израцу Нацрта закона о агенцијском запошљавању испред УГС 
„Независност“ Зоран Ристић рекао је да стране компаније које послују у Србији нису 
заинтересоване да у својим земљама ангажују раднике преко агенција јер им морају обезедити 
иста права као и стално запосленима, па преко агенција ангажују раднике само због повећаног 
обима послова, а не и на пословима из основне делатности. 
Ристић је рекао да синдикати траже да се у нацрту закона прецизира и ограничење запослених 
преко агенција за јавни сектор док траје забрана запошљавања и нада се да ће се наћи 
компромисно решење. 
„Законско уредјење запошљавања преко агенција обезбедјује и поштовање правила на зараду, 
па би то представљало помак у односу на садашње нерегулисано стање“, рекао је Ристић. 
Истакао је да су радне групе у неким од првобитних верзија нацрта предлагале да се уведе 
обавеза банкараске гаранције за агенције како би могле да исплате зараде запосленима у 
случају да то не учине фирме, али је тај предлог одбачен као и да се уместо тога бар у уведе 
обавеза осигурања за добро обављен посао. 
 
 

Синдикат радника РГЗ-а писао Вучићу: Хаос у Заводу постао 
неподношљив 
 
Пише: ФоНет 

 
Синдикати радника у Републичком геодетском заводу, који штрајкују 69 дана, 
затражили су данас од председника Србије Александра Вучића да хитно прими 
представнике запослених. 
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У писму Вучићу синдикати су навели да поштују одлуку Владе и да су штрајк прилагодили 
Уредби о минимуму процеса рада, али да примена Одлуке о начину спровођења минимума 
процеса рада од 15. априла, коју је донео директор Завода, није дала очекиване ефекате. 
„Уместо нормализације рада у катастрима дошло је до правог хаоса који се свакодневно 
продубљује а за који директор неосновано оптужује синдикате и запослене“, наводи се у писму. 
Подсетивши да су се Вучићу писаним путем обраћали много пута и указивали на „бахато 
понашање, крупне неправилности у располагању финансијским средствима и злоупотребе у 
раду директора Борка Драшковића“, синдикати су истакли да Влада није предузела озбиљније 
радње у решавању проблема. 
„Док Влада оклева да утврди пропусте и одговорности Борка Драшковића и његових 
сарадника, настављају се даље незаконитости и злоупотребе, уништавање Завода и прогон 
запослених. Утисак је да одређене структуре у Влади раде на заштити Борка Драшковића и 
његових незаконитих дела“, указује се у писму. 
Синдикати су навели да имају разумевања за ангажованост и превелике обавезе Александра 
Вучића, али да је хаос у Заводу постао неподношљив а поступци Драшковића недостојни за 
обављање функције директора. 
У писму се додаје да су одустали од одлуке да до пријема свакодневно буду испред зграде 
Председништва зато што на том простору бораве опозициони активисти, а „синдикати нити су 
се бавили нити ће се бавити политиканством“. 
 
 


