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Синдикати за значајније повећање цене рада 
Поводом почетка преговора о минималној цени рада, секретар Већа Савеза самосталних 

синдиката Србије Зоран Михајловић је подсетио да је раније на Социјално-економском савету 

договорено да од 2021. године минимална цена рада и минимална потрошачка корпа буду 

изједначене. 

За то је, оцењује Михајловић, неопходно значајније повећање цене рада, са садашњих 155 

динара по сату на 190 динара динара по сату. 

 

У понедељак о повећању минималне зараде 
Седница Социјално-економског савета на којој ће се разговарати о повећању минималне цене 

рада заказана је за 19. август. 

Очекује се да синдикати, послодавци и држава ускладе своје захтеве, а министар финансија 

Синиша Мали најавио је да ће Влада Србије до 15. септембра донети одлуку о значајном 

повећању минималне зараде коју данас у Србији прима око 350.000 људи. 

Минимална цена рада утврђује се по радном часу без пореза и доприноса за календарску 

годину најкасније до 15. септембра текуће године, а примењује се од 1. јануара наредне године. 

Од 2010. године држава је повећавала минималац седам пута. Минималац је од 1. јануара ове 

године повећан 10 одсто, а у 2017. години шест процената. 

 

 

Прековремени рад - закон каже једно, искуства српских радника друго 

 

АУТОР: Јелена Мирковић 

Једна објава на друштвеним мрежама о томе да радници треба да раде и по 12 сати 

дневно, одзвања у јавности већ недељу дана. Расправа је, међутим једно - закон 

друго. Према прописима тачно се зна колико је редовно радно време, а шта је 

прековремени рад. 

http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic
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Да ли свакодневица у Србији одудара од прописа? Да ли послодавци плаћају прековремени 

рад? Представници синдиката упозоравају да се најчешће не плаћа и да се више од 

договореног, чешће ради код приватника. 

Муке за поједине српске раднике. Рад на црно, ниске плате - нису једни проблеми са којима се 

суочавају. Препреку у послу представаља и прековремени рад за који радници најчешће не 

добијају ни динар. 

- Радим у приватној фирми, тако да ништа се не плаћа, радили прековремено или не, то вам је 

то. 

- Па чак и у државном сектору, пошто сам радио у државном сектору, то се пребија са 

слободним данима. 

- Не бих ни радио верујте, и ово што радим и то је превише. 

- Плаћа се дневница и још пљус 50 одсто на то. 

Н1: Када радите прековремено? 

- Да. 

- Па мислим да би требало да плаћају празнике, викенде, повишено у односу на редован дан, а 

већина њих искоришћава радну снагу. 

Закон предвиђа да током једне радне недеље број прековремених радних сати може да буде 

највише осам, односно да месечно може да се ради укупно 175 сати. Такође, је пописано да се 

сат прековременог рада плаћа више - најмање 26 одсто у односу на стандардно радно време. 

"Нажалост, у пракси се дешава да се ради много дуже него што је то закаоном предвиђено да 

послодавци то врло ретко плаћају да то преносе у зарађено време, а да кад треба то зарађено 

време да се користи, не омогућавају запсоленима да то користе, већ они морају да пишу захтев 

да би користили те дане, тако да долази до једнов великог кршења закона од стране 

послодаваца што се тиче прековременог рада и то већ поприма веома озбиљне размере, каже 

Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије. 

У медијима ова тема је честа. Радници из страха од отказа не желе да говоре о личним 

искуствима, али се наводи да се прековремено највише ради у угоститељству, грађевини, 

трговини туризму. 

"Чак, рецимо и они послодавци који би требало да имају неко васпитање са запада, то су неке 

банке и слично, наводно се тамо ради много дуже за практично исту уговорену плату. По 
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закону су плате увек уговорене на нормално радно време које износи 40 сати недељно, све 

преко тога што би се радило би требало накднадо да се и додтано плати", каже Небојша 

Атанацковић из Уније послодаваца. 

Званични Подаци који се односе на то колико се ради прековремено, и колико су радници за то 

плаћени, не постоје, било да је у питају јавни или приватни сектор. Синдикати наводе да се 

прековремено ради два до три сата дневно. Уколико на захтев надређеног запослени раде 

прековремено дуже од осам сати недељно, Закон за тог посладавца предвиђа казну од 600.000 

до један и по милион динара. 

 

 

КОНТРОЛА РАДНИКА Све више послодаваца поставља видео-надзор 
Аутор: Љ. Малешевић 

НОВИ САД: У Србији је све више послодаваца који постављају видео-надзор у производним 

погонима. Поготово се на тај корак одлучују послодавци чији радници праве ситније производе 

који се лако могу прикрити и изнети с радног места. 

Има и газда који сумњају да радници на радном месту забушавају, што је још један разлог за 

постављање видео-надзора. 

Без обзира на то који разлог је послодавца потакнуо да у производни погон инсталира видео-

надзор, он има законску обавезу да раднике обавести о томе да видео-надзор постоји, као и која 

се технологија и техника користи, о сврси надзирања и осталим битним елементима. 

По оцени правника Савеза самосталних синдиката, може се надзирати процес рада из 

безбедносних разлога, односно да би се повећала ефикасност запослених или уочили 

недостацији на раду. Ипак, у синдикату оцењују да је у питању циљ који мора бити уско везан 

за обављање делатности послодавца и само у ту сврху се може и користити. Свако друго 

поступање послодавца је недозвољено. Осим тога, сматрају у синдикату, газда може надзирати 

само позицију на којој запослени ради, и то само у време које је предвиђено за рад. Надзире се 

без аудио-надзора и без складиштења снимка, алтернативно је дозвољено њихово 

похрањивање искључиво на краћи рок да би сврха била испуњена. 

 

Компанијски мобилни телефони углавном се прате 

Постало је готово уобичајено да послодавци својим запосленима дају службене мобилне 

телефоне. Међутим, ако радник пословни телефон користи и у приватне сврхе, мора бити 
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спреман на то да постоји велика вероватноћа да његова приватност стићи до газде. Наиме, 

пословне уређаје који су у власништву компанија послодавац углавном може да прати – и то је 

добро знати.  

 

Свака употреба видео-надзора над запосленима изван производних погона може бити предмет 

радног спора, па чак и кривичне пријаве уколико понашење послодаваца конституише неко од 

кривичних дела везаних за неовлашћено снимање, односно кршење права на приватност 

личности. 

Сасвим је друга прича о постављању видео-надзора у заједничким радним просторијама, као 

што су кафетерије, тоалети или просторије за пресвлачење. У њима послодавац не сме да 

постави видео-надзор јер се на тај начин крши приватност радника и због тога би могао бити 

санкционисан. Такође, газде немају право да постављају присклушкиваче, па радници који 

открију да су они постављени на местима где никако не би смели да буду имају право да против 

послодавца поднесу пријаву. 

У пракси, послодавци у појединим ситуацијама могу, и без видео-надзора, релативно лако 

утврдити шта радници раде. То се посебно односи на запослене у канцеларијама и рад на 

рачунару, где нема потребе да се постави видео-надзор или прислушкивач јер има много 

софистициранијих начина. Наиме, ИТ стручњаци и техничко особље у сваком тренутку имају 

преглед шта радник ради и да ли се рачунар на послу користи у приватне сврхе. 

 

 

Запошљавање у Србији - може на црно, а може и на лизинг 

 

Зашто су послодавци задовољни приједлогом закона о агенцијском запошљавању, а 

синдикати не? 

 

Пише: Милорад Весић 

У Србији се човек легално може запослити на одређено и на неодређено време, а нелегално "на 

црно", што значи да ради непријављен, али и "на сиво", што обично значи да је пријављен на 

минималац, а разлику до стварне плате добија на руке, а и не ужива сва права као регуларно 

запослени. Последњих година, међутим, све популарнија је пета опција запошљавања - “на 

лизинг”, како се обично назива аранжман запослења посредством агенције за привремено 

запошљавање. 

http://balkans.aljazeera.net/profil/milorad-vesic
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Овој последњој опцији, која подразумева изнајмљивање радника преко специјализованих 

агенција, тренутно према проценама које има синдикат Независност, у Србији припада око 

100.000 људи, а њихов положај се, када је реч о радничким правима, попут права на боловање, 

годишњи одмор, топли оброк или трошкове за превоз, судећи по изјавама ретких који су 

пристали да причају на ту тему, често не разликује много од рада у црној или сивој зони. 

То би донекле могло да се промени можда већ до краја ове године, уколико скупштина Србије 

усвоји владин Предлог закона о агенцијском запошљавању, који, између осталог, како је то 

саопштило Министарство за рад, “додатно унапређује положај радника ангажованих преко 

агенција, тако што ће имати једнака права на зараду, накнаду зараде, радно време, одморе, 

одсуство и друга радна права, као радници које послодавац непосредно ангажује”. 

Заиста, у тексту предлога закона стоји да ће “уступљени запослени” (радник ангажован преко 

агенције) за време привременог обављања послова код послодавца корисника имати право на 

једнаке услове рада као и “упоредни запослени” (радник непосредно запослен код послодавца 

који ангажује и раднике преко агенције). Међутим, шта ако фирма која ангажује раднике преко 

агенције нема своје запослене са којима би могао да се упоређује положај привремено 

запослених “агенцијских” радника? 

Фирме са изнајмљеним радницима 

А баш такву могућност дозвољава члан 14. овог законског предлога који каже да број радника 

ангажованих преко агенције на одређено време не може бити већи од 10 одсто укупног броја 

запослених у компанији, с тим да овом ограничењу не подлежу радници који су запослени на 

неодређено у самој агенцији. 

То, према речима Марија Рељановића, професор Правног факултета Универзитета Унион у 

Београду и стручњака за радно право, у пракси значи да је могуће да нека фирма, која нема 

ниједног свог запосленог, ангажује и 100 одсто радника преко агенције за привремено 

запошљавање, под условом да су они у тој агенцији стално запослени. 

“Тада, према дефиницији из закона, није могуће утврдити које услове рада би имао упоредни 

запослени (запослени којег је сам послодавац запослио на исте послове) тако да послодавац 

може раднику понудити било које услове - по правилу ће то бити минимални законом 

гарантовани услови рада“, објашњава Рељановић. Тим пре, што послодавац који користи 

раднике посредством агенције, мора и тој агенцији да плати услугу, па је логично очекивати да 

тај трошак покуша да пребаци на неког другог. 

Примера ради, радник ангажован преко агенције требало би да има исту зараду као и 

непосредно запослени у компанији која је корисник услуга агенције. Али ако та компанија 

нема свог радника на тим пословима, онда зарада запосленог пореко агенције нема са чим да 

се пореди, па је одређује послодавац. 

Чак и ако фирма има своје запослене на одређеним пословима, питање је да ли ће се 

послодавац приликом изједначавања зарада одлучити да повећа плате агенцијским радницима 

или да их смањи својим запосленима, уз образложење да има ко хоће да ради и за мање новца. 
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Једнаке обавезе свих послодаваца 

Управо због овакве могућности злоупотребе, негодују и синдикати. Зоран Ристић из синдиката 

Независност, који је учествовао у радној групи за израду закона, за Ал Јазееру каже да су 

синдикати предложили то ограничење броја радника ангажованих преко агенције на 10 одсто, 

с тим да се у изузетним ситуацијама (повећан обим посла, на пример или неки сезонски 

проблеми) тај проценат може у ограниченом временском периоду повећати и до 30 одсто. Тај 

предлог, међутим, није прошао, што Ристића наводи на пмисао да је интенција предлога 

закона да се легализује постојеће лоше стање. 

„Тренутно највећи проблем привреде, када је у питању рад преко агенција, јесте што постоје 

фирме које на папиру немају ниједног радника, а у пракси запошљавају на стотине радника. И 

у пракси се кроз овакав закон то ставља у законску форму. На овај начин, како је предложено, 

обезбеђује максималну флексибилност послодавцима и могућност да дуги низ година раднике 

ангажују преко агенција за привремено запошљавање“, каже Ристић. 

У Унији послодаваца Србије су задовољни што ће рад агенција бити регулисан законом, иако су 

и они имали неке примедбе, каже за Ал Јазееру Небојша Атанацковић, почасни председник 

ове асоцијације, не желећи, ипак, да улази у детаље шта им је било спорно. 

„Задовољни смо што је после толико година усвојено нешто што смо као земља били обавезни 

да усвојимо, закон који регулише питање агенција. Оно што је нама било битно је да се 

максимално изједначе обавезе послодаваца који запошљавају преко агенција у односу на 

послодавце који имају своје стално запослене раднике и у великој мери је то испоштовано. 

Тако да је обавеза послодавца који запошљава радника преко агенције по свему слична, ако не 

и већа, у односу на оне који имају своје раднике“, каже Атанацковић. 

„Наша основна примедба је била да су послодавци који запошљавају преко агенција 

привилеговани, јер их то мање кошта. При томе, нису имали проблеме које проистичу из 

радних обавеза, попут одласка на боловање и слично“, додаје. 

„Мислим и да ће случај да агенција некој фирми која нема ниједног свог радника пошаље своје 

раднике који су стално запослени у тој агенцији, па да фирма има 100 одсто радника из 

агенције, бити тешко примењив у пракси“, сматра Атанацковић. 

Ни Зоран Ристић, из синдиката Независност, не види нтерес послодавца, „који има дугорочне 

планове, који је озбиљан, да ангажује људе преко агенције, јер је то према овом закону за њега 

скупље“. 

Могућ и минималац од 13 евра мјесечно 

„И сада би требало да буде скупље,  обзиром да је Србија ратификовала конвенцију 

Међународне организације рада, која изједначава права радника запослених преко агенција, 

али се то не поштује“, каже Ристић. 
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Ипак, компаније које обављају послове за које није неопходна висококвалификована радна 

снага, могле би да виде неке предности агенцијског запошљавања. За почетак, у случају да се 

смањи обим посла, послодавци једноставно могу да врате вишак радника агенцији, који онда 

постају њен проблем. 

И због тога, између осталог, у синдикату Независност сматрају да положај радника 

ангажованих преко агенција и даље остаје неповољнији у односу на оне које послодавац 

директно запошљава. 

„Неповољније је то што радник који заснује стални радни однос у агенцији и даље остаје 

несигуран у смислу да ли ће сутра бити упућен код другог послодавца или ће остати код оног 

код кога је радио јуче. Једно је кад се заснује радни однос код послодавца, а друго у агенцији, 

где ако не задовоље критеријуме послодавца који је користио услуге агенције, сутра могу да 

изгубе посао“, објашњава Зоран Ристић. 

Иако би многи на ово рекли да у приватном сектору одавно више нема сигурног радног места, 

те да је свуда у свету нормално да радник изгуби посао ако не задовољи критеријуме 

послодавца, у Србији није увек баш једноставно измерити јесу ли критеријуми послодавца 

јасни и реални, а нарочито јесу ли реални у односу на зараду и услове рада које нуди. 

Додатни проблем може бити зарада запослених у агенцији у периоду док нису ангажовани у 

другој фирми, кориснику услуга агенције. Наиме, како каже Рељановић, не постоји одредба у 

предлогу закона која забрањује агенцији да мења радно време запосленог у периоду када није 

ангажован код послодавца корисника. 

То, додаје, практично значи да запослени у агенцији, кад није ангажован код послодавца 

корисника, може „радити“ , на пример, пет одсто радног времена и примати пет одсто од 

минималне зараде, што је око 1.500 динара месечно (око 13 евра) месечно. 

Марио Рељановић указује и на „забрињавајућу чињеницу“ да, према одредбама овог законског 

предлога, агенција одлучује о отказу раднику због кршења радне дисциплине, само на основу 

доказа које добије од послодавца корисника, поступајући према његовим интерним актима. 

Нема синдиката, нема штрајка, нема проблема 

Истина, закон оставља и могућност да радник у случају незаконитог отказа тужи агенцију, али 

је питање колико је реално да се радник ангажован на привременим пословима, одлучи да иде 

на суд сам против агенције и фирме у којој је радио. Нарочито ако се има у виду мало вероватна 

подршка синдиката, јер је синдикално организовање агенцијских радника, иако дозвољено, 

тешко оствариво у пракси. 

„Где ће радник бити учлањен у синдикат, ако је формално запослен у агенцији, а ради час код 

једног, час код другог послодавца? И како ће се бројати такви запослени, приликом 

утврђивања репрезентативности синдиката, да ли ће се у обзир узимати место где раде или 

место где се воде као запослени“, пита Зоран Ристић.   
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Професор Рељановић објашњава да се према важећем решењу из Закона о раду, право 

синдикалног организовања може остварити само код послодавца, што је у овом случају 

агенција. „Не могу се остваривати код послодавца корисника. На пример, запослени може бити 

члан синдиката који је организован у агенцији, може сам организовати синдикат у агенцији, 

али тај синдикат формално не постоји организован код послодавца корисника и он са њим 

нема везе. Такав синдикат не може бити репрезентативан код послодавца корисника, па не 

може ни да колективно преговара“. 

И ето једне бриге мање за послодавца. Слично је и са правом на штрајк. Према Закону о 

штрајку, који, како каже Рељановић, и не познаје могућност агенцијског запошљавања, право 

на штрајк бити само формално доступно запосленима, али да га они неће моћи користити, 

осим уколико не одлуче да штрајкују код агенције као послодавца, у просторијама агенције – 

што свакако у највећој мери обесмишљава штрајк који је започет због услова рада код 

послодавца корисника. 

А ако и дође до штрајка, послодавац који користи услуге агенцијских радника може, према 

речима Рељановића, једноставно да откаже уговор агенцији која је послала раднике који 

штрајкују, јер није испунила своје обавезе и послала му раднике који обављају уговорене 

послове. 

Рељановић на крају закључује да је предлог закона начињен тако да нико није њиме посебно 

задовољан,  али да задовољнији могу бити послодавци од радника, а чини се да ни агенције 

немају разлога за посебно незадовољство. 

„Не бих рекао да закон подстиче послодавце да прибаве раднике на лизинг, али бих свакако 

могао да кажем да оставља довољно правних празнина да се такво ангажовање послодавцима и 

даље исплати више него ангажовање радника редовним путем запошљавања“, сматра 

Рељановић. 

 

 

И самосталци могу до бенефицираног стажа 

Аутор: Ј. Ж. С.  

Право на бенефицирани стаж имају учесници оружаних акција који су били на 

лечењу или у заробљеништву; Они који сами уплаћују доприносе могу раније у 

пензију ако су доказали да су радили на тешким пословима 

ПРАВО на бенефицирани радни стаж, код кога се година рачуна као 14, 15, 16 или 18 месеци, 

није привилегија самозапослених којима послодавци уплаћују доприносе, већ и оних који сами 

себи попуњавају радну књижицу, али под условом да се утврди да су заиста радили тешке и 

опасне послове који су законски обухваћени бенефицијом. На стаж са увећаним трајањем могу 
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да рачунају поред њих и професионална војна лица која су провела време у оружаним 

акцијама, на лечењу и у заробљеништву. 

 

Уколико се потврди да су радили на овим пословима, самостални осигураници имају обавезу да 

уплаћују увећане доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, како би им се стаж и 

рачунао с увећаним трајањем. 

У ПИО напомињу да се трајање стажа може увећати за највише 50 одсто у односу на ефективно 

трајање код професионалних војних лица која су време провела на ратишту у оружаним 

акцијама, на лечењу или у заробљеништву. 

Како не би били изненађени када поднесу захтев за пензију што им у стаж није обрачуната и 

бенефиција, неопходно је да провере све податке регистроване у матичној евиденцији фонда. 

Уколико се догоди да су сви остали услови за пензију испуњени, али нема уплаћених увећаних 

доприноса за бенефиције, тај увећани стаж се неће ни видети у пензијском решењу. 

Без обзира на то да ли је реч о осигураницима који сами плаћају доприносе или то за њих чини 

послодавац, важно је да знају да и за њих важе "пенали" уколико оду у превремену старосну 

пензију. Наиме, закон је септембра прошле године измењен у погледу одређивања процента 

умањења при одређивању превремене старосне пензије тако што се број месеци ранијег 

одласка у пензију рачуна у односу на снижену старосну границу, а не на године живота. То је 

повољније од ранијег прописа. Ови пенали умањују пензију за 0,34 одсто за сваки месец 

ранијег одласка у пензију, али највише до 20,4 одсто. 

Снижење се рачуна од 65. године за мушкарце и од 62 године и шест месеци за жене у току ове, 

односно од 63. године за жене у наредној години. Они који на овакав начин остваре пензију 

неће плаћати пенале. Старосна граница може да се снижава највише до 55 година, осим за 

запослене који су на радним местима с коефицијентом 12-18, где су ефективно провели две 

трећине укупног радног стажа. Њима се старосна граница снижава до 50. година живота. 

НА ВИШЕ НАЧИНА ДО ПЕНЗИЈЕ 

РАДНИК с бенефицијом може по више основа да оствари право на пензију. Запослени који 

имају најмање две трећине бенефиције од укупног стажа имају право на снижење старосне 

границе, и то тако што се на сваких пет година проведених на радном месту где се година 

рачуна као 14 месеци она снижава за једну годину. На сваке четири снижава се за оне којима се 

година рачуна као 15 месеци, на три године се снижава онима којима се година рачуна као 16 

месеци и на сваку годину и шест месеци за стаж где година "вреди" 18 месеци. 
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Берза сезонских радника на једном месту 

НСЗ ће убудуће водити регистар радника које послодавци повремено ангажују, а у шифарник 

посебних знања и вештина већ је унето нових 18 шифара за сезонске послове 

Аутор: Марија Бракочевић   

Национална служба за запошљавање (НСЗ) убудуће ће водити регистар сезонских радника, 

захваљујући којем ће се знати какве вештине и знања поседују потенцијални кандидати за 

запослење. То ће, како откривају у НАЛЕД-у, олакшати пословање не само послодавцима, који 

ће унапред моћи да знају којег сезонског радника ће ангажовати и за коју врсту послова, него 

ће донети бољитак и сезонцима. Јер, и они ће у складу са својим знањем и способностима 

убудуће на такав начин лакше моћи да проналазе посао. 

У НСЗ-у подсећају да тражиоци запослења, пријављени на евиденцији, већ сада могу да се 

изјасне да ли су заинтересовани за обављање сезонских послова, како би приликом захтева 

послодаваца ова служба била у могућности да уради селекцију, посредује и одговори на њихове 

захтеве за обезбеђивање радника. 

– Док траје процена запошљивости, поред осталих важних параметара за посредовање у 

тражењу посла, НСЗ евидентира и спремност особе за рад на сезонским пословима јер су ти 

подаци значајни за квалитетнију селекцију по захтеву послодавца. Зарад боље регистрације 

оних који желе или су били ангажовани на сезонским пословима, у већ постојећи шифарник 

посебних знања и вештина унели смо нових 18 шифара за сезонске послове – напомињу у НСЗ-

у. 

У Србији засад функционише електронски систем за пријаву сезонских радника у 

пољопривреди кроз онлајн платформу за поједностављену регистрацију радника 

www.сезонскирадници.гов.рс. Примена Закона о поједностављеном радном ангажовању на 

сезонским пословима у одређеним делатностима почела је пре седам месеци, а како истичу у 

Наледу, који је са владом и уз подршку Немачке развојне агенције још 2017. покренуо реформу 

система радног ангажовања сезонаца у пољопривреди, предности увођења е-система су бројне. 

Радници данас имају сигурну накнаду, пензијско, осигурање у случају повреде на раду, правну 

сигурност иако не постоји писани уговор, јер је сама регистрација на порталу довољан доказ 

(могу да траже и писану потврду послодавца). Привреда има ниже административне и 

финансијске трошкове, подсећају у НАЛЕД-у, а држава је добила уређен систем, бољу 

ефикасност контроле и наплате, нижу сиву економију, веће запошљавање и пореске приходе. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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– До пре неколико дана било је регистровано 18.318 сезонских радника и 230 послодаваца, од 

којих су 66 физичка лица. Држава је досад приходовала 31.409.904 динара на име пореза и 

87.946.946 динара за доприносе – набрајају у НАЛЕД-у. 

Остаје питање шта би могло да се унапреди на овом пољу рада и у којим областима би могла да 

се прошири могућност ангажовања сезонских радника по новом систему? 

– Модел пријаве сезонских радника могао би додатно да смањи неформалну запосленост у 

Србији, а то је нарочито могуће постићи у бројним делатностима, где постоје послови сезонског 

или привременог карактера, и где је потребно релаксирати бирократију, која прати пријаву и 

одјаву радника. То су, пре свега, области грађевине, туризма и угоститељства, као и кућни 

послови – истичу у НАЛЕД-у, и додају да је Акционим планом за сузбијање сиве економије 

2019/20. планирано проширење обухвата Закона о поједностављеном радном ангажовању на 

сезонским пословима у одређеним делатностима и на друге послове. 

У овом документу пише да је циљ да се поједноставе послови кућног помоћног особља који су 

ограниченог трајања од неколико дана месечно (чишћење по кућама, дадиље и слично). Идеја 

је и да се ти послови уведу у легалне токове, али и да се упрости уплата пореза и доприноса, као 

и начин ангажовања кућног помоћног особља, уз обезбеђивање права ангажованих у складу са 

међународним стандардима, пише у акционом плану за сузбијање сиве економије, уз податак 

да ће се у току наредне године радити и анализе, које би показале колико је и у којим 

делатностима запослено људи на „црно” и где има простора да се уведе систем пријављивања 

сезонских радника. 

 

 


