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На које видове дискриминације се запослени најчешће жале 

Припремила: Сузана Дука 

После извештаја поверенице за заштиту равноправности да се грађани највише жале на 
дискриминацију на радним местима, реаговао је Социо-економски савет. Синдикати и 
послодавци потврђују да дискриминације има. Пријавите сваки случај, позивају из Владе и 
најављују измене Закона после избора. 

Од деградирања запосленог до отказа, бројни су примери дискриминације запослених. Тога 
нису поштеђени ни представници синдиката, а поједине фирме, кажу у Самосталном 
синдикату, не дозвољавају ни формирање синдикалних организација. 

"Председник синдиката добио је отказ. Његова супруга, која је радила ту, добила је отказ. 
После годину дана је враћена на посао, али као лаборант добила је радно место да преноси 
камење, пошто се ради о каменолому. Без обзира на то да ли је приватна фирма, да ли је 
државна фирма, да ли је неко јавно предузеће, када се дође до тога да се неко некоме не свиђа, 
онда постоји спремност да се дâ отказ", истиче председник Савеза самосталних синдиката 
Србије, Љубисав Орбовић. 

Синдикат "Независност" тражи да се дискриминација запослених и приморавање на 
учествовање у активностима које нису синдикалне прогласе кривичним делом. Траже и право 
да правно заступају раднике који нису спремни да лично покрену судске спорове. 

"Ово је проблем пре свега великих јавних предузећа, која имају партијску управу и то на 
краткој узици ових који врше дужности на одговарајуће време и ово је проблем страних 
компанија, а један број њих је изгледа изборио један специфичан, недодирљив положај", 
указује председник УГС Зоран Стојиљковић. 

Бобан Атанацковић из Уније послодаваца напомиње да послодавци који се тако понашају 
представљају нелојалну конкуренцију осталим послодавцима који се придржавају закона. 

"Сматрамо да држава апсолутно треба да предузме значајније мере око тога да се, кад знамо да 
постоје такве појаве, оне санкционишу", додаје Атанацковић. 

Ресорни министар позива запослене да пријаве сваки случај дискриминације. 

"У тренуцима када се нисте обратили суду, ви можете да тражите од неких других институција 
помоћ, да ли ће то бити повереник или инспекција рада, наша дужност и обавеза је да изађемо 
и да радимо у складу са законом. Свакако, оног тренутка кад се обратите суду, ми ту морамо да 
ставимо ту једну паузу или зарез и да сачекамо одлуку суда и ту нама отприлике престаје 
могућност да делујемо даље", истиче министар Зоран Ђорђевић. 

Резултати рада инспекција објављују се у три регистра: о кршењу права из радног односа и 
безбедности на раду, о трудницама и о особама с инвалидитетом. Осуда јавности, сматра 
министар, може бити ефикаснија од казни, које су у неким случајевима неадекватне и 
неефикасне. 
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Синдикалци су жртве послодаваца 
 
Извор: ФоНет  

БЕОГРАД: Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени грански синдикати (УГС) 
"Независност" тражиће, чим се формира нова влада Србије, измене Закона о раду како би се 
заштитили представници  синдиката и запослени, речено је данас на конференцији за 
новинаре после седнице Социјално-економског савета (СЕС), одржаног у Влади Србије. 

Председник СССС Љубисав Орбовић оценио је као неприхватљиво кажњавање људи само зато 
што су представници синдиката и навео неколико чланова СССС који су добили отказ због 
синдикалног ангажовања. 

Орбовић је рекао да представнике синдиката кажњавају у приватним, државним фирмама, али 
и у јавним предузећима. 

Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да је извештај о дискриминацији 
на тржишту рада, који је на седници СЕС представила повереница за заштиту равноправности 
Бранкица Јанковић, показао да се "поред класичних жртава дискриминације као што су жене, 
најмађи, најстарији", појавила "неадекватна синдикална и партијска припадност". 

Он је навео да је у извештају констатовано да се "крше синдикалне слободе и права кад год то 
делатно почиње да смета", као и да се у "повољнији положај доводе, формирају, тетошу, 
специфично високо награђују такозвани омиљени државни, предузетнички и директорски 
синдикати". 

Стојиљковић је рекао да је општа оцена да "одговарајућа партијска књижица некога ко је тог 
тренутка на власти значи велики позитиван подстицај да до нечега дођете". 

"У озбиљној смо невољи. Ко год је дошао да ради у синдикату и организује синдикате није 
очекивао ловорике и опште сипматије, али ово је довело до нивоа кршења права и угрожавања 
могућности за синдикално организовање", истакао је Стојиљковић. 

Представник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да су послодавци, који 
се тако понашају према представницима синдиката, нелојална конкуренција осталим 
послодавцима који се придржавају закона. 

Он је сугерисао да држава треба да предузме мере како би се санкционисале такве појаве. 

Атанацковић је оценио да синдикално органиозовање у фирмама може само да помогне 
послодавцу да уочи мањкавости у раду. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да ће 
после избора бити формирана радна група која ће радити на изменама и допунама Закона о 
раду. 
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Он је позвао запослене да се обрате Инспекцији рада када дође до кршења права из радног 
односа. 

На питање новинара да ли ће синдикати покушати да помогну узбуњивачу из ваљевског 
"Крушика" Александру Обрадовићу пошто му је продужена суспензија, Орбовић је одговорио 
да од СССС до сада није тражена помоћ када је Обрадовић у питању. 

Орбовић је рекао и да би Обрадовић прво морао да се обрати синдикату у предузећу у коме је 
запослен. 

Стојиљковић је рекао како не зна да ли се ради на заштити његових радних права као 
запосленог. 

  

Орбовић: Обрадовић из “Крушика” није тражио заштиту синдиката 
због суспензије 

Извор: Бета 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић рекао је да радник 
фабрике оружја “Крушик” у Ваљеву Александар Обрадовић, који је медијима открио под којим 
се условима продаје оружје државним и приватним фирмама, није тражио заштиту синдиката 
због суспензије са посла. 

На конференцији за новинаре, после седнице Социјално-економског савета, на питање 
новинара да ли је Обрадовић тражио помоћ синдиката и да ли ће синдикат и 
самоиницијативно покушати да му помогне због отказа уговора о раду, Орбовић је рекао да у 
тој фабрици постоје четири синдиката – СССС, УГС “Независност”, Асоцијација слободних и 
независних синдиката (АСНС) и Синдикат Слога, али да не зна да ли је Обрадовић члан било 
ког синдиката и да ли је тражио помоћ због суспензије са посла. 

Радник “Крушика” Александар Обрадовић суспендован је с посла због тога што је био у 
притвору са образложењем да је одавао пословне тајне о начину продаје наоружања фирмама 
међу којима је и ГИМ у којем је био нагажован отац министра полиције Небојше Стефановића. 

Пословодство предузећа је по истеку притвора требало да га врати на посао до истека судског 
процеса, међутим суспензија је продужена, а против Обрадовића води се дисциплински 
поступак. Његов адвокат Владимир Гајић рекао је за Н1 да је дисциплински поступак 
ппокренут како би се оправдао отказ његовом клијенту. 

“Нисмо добили захтев Обрадовића за помоћ и не знамо да ли је члан синдиката. Верујем да ће 
синдикати у фабрици, ако добију захтев за помоћ, бити јединствени”, рекао је Орбовић. 
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Упитан да ли синдикати у фабрици трпе притисак пословодства, Орбовић је одговорио да “није 
могуће да ни један синдикат није смео да реагује ако је Обрадовић затражио помоћ”. 

Председник УГС “Независност” Зоран Стојиљковић рекао је да мисли да су односи тамошњих 
синдиката и Обрадовића подношљиви. 

“Ту постоји два круга проблема, мислим да није проблем да се ради на заштити права 
Обрадовића из радног односа, а синдикати нису улазили у део око тога да ли је заштићени 
сведок”, рекао је Стојиљковић. 

 

 

Орбовић: Обрадовић из Крушика није тражио заштиту нашег 
синдиката 
 
Аутор: Бета  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић рекао 

је да радник фабрике оружја "Крушик" у Ваљеву Александар Обрадовић, који је 

медијима открио под којим се условима продаје оружје државним и приватним 

фирмама, није тражио заштиту синдиката због суспензије са посла. 

На конференцији за новинаре, после седнице Социјално-економског савета, на питање 
новинара да ли је Обрадовић тражио помоћ синдиката и да ли ће синдикат и 
самоиницијативно покушати да му помогне због отказа уговора о раду, Орбовић је рекао да у 
тој фабрици постоје четири синдиката - СССС, УГС "Независност", Асоцијација слободних и 
независних синдиката (АСНС) и Синдикат Слога, али да не зна да ли је Обрадовић члан било 
ког синдиката и да ли је тражио помоћ због суспензије са посла. 

Радник "Крушика" Александар Обрадовић суспендован је с посла због тога што је био у 
притвору са образложењем да је одавао пословне тајне о начину продаје наоружања фирмама 
међу којима је и ГИМ у којем је био ангажован отац министра полиције Небојше Стефановића. 

Пословодство предузећа је по истеку притвора требало да га врати на посао до истека судског 
процеса, међутим суспензија је продужена, а против Обрадовића води се дисциплински 
поступак. 
Његов адвокат Владимир Гајић рекао је за Н1 да је дисциплински поступак покренут 
како би се оправдао отказ његовом клијенту. 

http://rs.n1info.com/Vesti/a574744/Gajic-O-Krusiku-ce-se-istrage-tek-voditi-od-toga-nece-moci-da-pobegnu.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a574744/Gajic-O-Krusiku-ce-se-istrage-tek-voditi-od-toga-nece-moci-da-pobegnu.html
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"Нисмо добили захтев Обрадовића за помоћ и не знамо да ли је члан синдиката. Верујем да ће 
синдикати у фабрици, ако добију захтев за помоћ, бити јединствени", рекао је Орбовић. 

Упитан да ли синдикати у фабрици трпе притисак пословодства, Орбовић је одговорио да "није 
могуће да ни један синдикат није смео да реагује ако је Обрадовић затражио помоћ". 

Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да мисли да су односи тамошњих 
синдиката и Обрадовића подношљиви. 

"Ту постоји два круга проблема, мислим да није проблем да се ради на заштити права 
Обрадовића из радног однсоса, а синдикати нису улазили у део око тога да ли је заштићени 
сведок", рекао је Стојиљковић. 
 

 

Орбовић: Александар Обрадовић није тражио помоћ синдиката 

Пише: Бета 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић рекао је данас да 
радник фабрике оружја „Крушик“ у Ваљеву Александар Обрадовић, који је медијима открио 
под којим се условима продаје оружје државним и приватним фирмама, није тражио заштиту 
синдиката због суспензије са посла. 

На конференцији за новинаре, после седнице Социјално-економског савета, на питање 
новинара да ли је Обрадовић тражио помоћ синдиката и да ли ће синдикат и 
самоиницијативно покушати да му помогне због отказа уговора о раду, Орбовић је рекао да у 
тој фабрици постоје четири синдиката – СССС, УГС „Независност“, Асоцијација слободних и 
независних синдиката (АСНС) и Синдикат Слога, али да не зна да ли је Обрадовић члан било 
ког синдиката и да ли је тражио помоћ због суспензије са посла. 

Радник Крушика Александар Обрадовић суспендован је с посла због тога што је био у притвору 
са образложењем да је одавао пословне тајне о начину продаје наоружања фирмама медју 
којима је једна која је ангажовала оца министра полиције Небојше Стефановића. Пословодство 
предузећа је по истеку притвора требало да га врати на посао до истека судског процеса, 
међутим суспензија је продужена и како су медији пренели води се дисциплински поступак 
како би се оправдао отказ. 

„Нисмо добили захтев Обрадовића за помоћ и не знамо да ли је члан синдиката. Верујем да ће 
синдикати у фабрици, ако добију захтев за помоћ, бити једнинствени“, рекао је Орбовић. 

На питање да ли синдикати у фабрици трпе притисак пословодства Орбовић је одговорио да 
„није могуће да ни један синдикат није смео да реагује ако је Обрадовић затражио помоћ“. 
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Председник УГС „Независност“ Зоран Стојиљковић рекао је да мисли да су односи тамошњих 
синдиката и Обрадовића подношљиви. 

„Ту постоји два круга проблема, мислим да није проблем да се ради на заштити права 
Обрадовића из радног однсоса, а синдикати нису улазили у део око тога да ли је заштићени 
сведок“, рекао је Стојиљковић. 

 
Орбовић: Узбуњивач из Крушика није тражио помоћ синдиката 

Радник фабрике оружја "Крушик" у Ваљеву Александар Обрадовић, који је медијима открио 
под којим се условима продаје оружје државним и приватним фирмама, није тражио заштиту 
синдиката због суспензије са посла, каже председник Савеза самосталних синдиката Србије 
(СССС) Љубисав Орбовић. 

На питање новинара да ли је Обрадовић тражио помоћ синдиката и да ли ће синдикат и 
самоиницијативно покушати да му помогне због отказа уговора о раду, Орбовић наводи да у тој 
фабрици постоје четири синдиката - СССС, УГС "Независност", Асоцијација слободних и 
независних синдиката (АСНС) и Синдикат Слога. 

"Нисмо добили захтев Обрадовића за помоћ и не знамо да ли је члан синдиката. Верујем да ће 
синдикати у фабрици, ако добију захтев за помоћ, бити једнинствени", тврди Орбовић. 

Додаје и да "није могуће да ниједан синдикат није смео да реагује ако је Обрадовић затражио 
помоћ". 

Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић сматра да су односи тамошњих синдиката и 
Обрадовића подношљиви. 
 
"Мислим да није проблем да се ради на заштити права Обрадовића из радног однсоса, а 
синдикати нису улазили у део око тога да ли је заштићени сведок", наводи Стојиљковић. 

Радник Крушика Александар Обрадовић суспендован је с посла због тога што је био у притвору 
са образложењем да је одавао пословне тајне о начину продаје наоружања фирмама, међу 
којима је једна која је ангажовала оца министра полиције Небојше Стефановића. 

Пословодство предузећа је по истеку притвора требало да га врати на посао до истека судског 
процеса, међутим суспензија је продужена и сада се води дисциплински поступак. 
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Синдикати траже измену Закона о раду, министар обећао: "Заштитити 
оне који су синдикално ангажовани" 

По Акционом плану предвиђено је да ове године буде формирана Радна група која 
ће радити на измени Закона о раду 

Министар рада Зоран Ðорђевић најавио је да ће одмах после избора бити формирана радна 
група која ће радити на измени Закона о раду (ЗОР), а у циљу да се спрече кршења 
права радника који су синдикално ангажовани, на које су указали представници 
репрезентативних синдиката. 

Министар рада је након седнице Социјално-економског савета новинарима рекао да је о томе 
било речи на данашњем састанку коме је присуствовала и повереница за заштииту 
равноправности Бранкица Јанковић будући да се тема састанка односила на извештај те 
институције о дискриминацији у области рада и запошљавања. 

Ðорђевић је казао да су након представљања тог извештаја синдикати затржили да се на 
посебној седници дискутује о томе, односно положају синдиката и кршењу права синдикалних 
представника у неким предузећима. 

- По Акционом плану предвиђено је да ове године буде формирана Радна група која ће радити 
на измени Закона о раду, што је предвиђено наредне године - објаснио је Ðорђевић. 

Истакао је да је важно да се предупреди и не дозволи дискриминација радника који су 
синдикално ангажовани. 

Министар је позвао све који се суочавају да проблемом кршења права и дискриминације на 
послу да се обрате инспекцији рада. Додао је да постоје примери да су проблеми решени 
након обраћања инспекцији рада. 

Ðорђевић је навео да је у слуцајевима дискримиације и кршења закона у погледу права 
радника важна и јавна осуда. 

Представници ШШ и УГС "Независност" указали су на дискриминацију радника који су 
чланови тих синдиката и затражили измену Закона о раду у циљу њиихове боље заштите. 

Навели су и појединачне случајеве у неким фирмама где су, како је саопштио председник 
Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, председници Или чланови 
синдиката добијали отказе или бивали пребачени на нижа радна места, са нижим 
платама, квалификацијама и слично. 

https://biznis.telegraf.rs/teme/zakon-o-radu
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Указао је да у неким фирмама није ни дозвољено синдикално организовање. 

И председник Уједињених гранских синдиката „"Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да 
ће репрезентативни синдикати тражити измену Закона о раду ради боље заштите 
председника и чланова синдиката јер су суочени са све чешћим кршењем права из радног 
односа, а неретко и отказима. 
Стојиљковић је казао да се чини све да се "немоћни синдикати учине још 
немоћнијим". Такође је рекао да синдикати сматрају да је потребно да се непоштовање права 
чланова синдиката третира као кривично дело. 

- У великој смо невољи јер се системски крши право на синдикално организовање, а на другој 
страни постоији проблем да се крше синдикалне слободе и права кад год то почне делатно да 
смета и у повољнији положај стављају и награђују такозвани омиљени синдикати - рекао је 
председник УГС Независност. 

Он је навео да је то највише проблем, односно да су права чланова и председника синдиката 
најчешће угрожена у јавним предузећима и страним компанијама које су се, како каже 
"избориле за недодиљив положај". Ради се о нечему што добија шире размере , рекао је он и 
додао да томе треба стати на пут. 

Почасни председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић рекао је да треба поштовати 
постојеће законе и спречити да послодавци дискриминишу права чланова 
синдиката . 

- Тако и нама који послујемо по закону стварају нелојалну конкуренцију - рекао је 
Атанацковић. 

Како је истакао, овакве врсте дискриминација нема у реалном сектору где су власици домаћи 
привредници, већ у другим фирмама те, да се нада да ће се временом и у њима са таквом 
праксом престати. 

 

Ђорђевић: Циљ је да ангажовани преко агенција имају СВА ПРАВА 

Извор: Тањуг 

Примена Закона о агенцијском запошљавању већ је почела да даје позитивне ефекте, а циљ тог 
прописа је да се унапреди положај и права радника који се на овај начин ангажују, изјавио је 
данас министар рада Зоран Ђорђевић. 

Он је на конференцији за новинаре после седнице Социаљно-економског савета рекао да је 
процена да ће бити око 50 фирми које ће моћи да наставе са таквим радом. 

"Идеја закона је била да они који се на овај начин ангажују, преко агенција, и за којима постоји 
потреба на тржишту рада и дефицитарна су занимања не буду ангажовани кроз уговоре о 
привременим и повременим пословима", рекао је министар. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Ђорђевић је додао да је идеја закона била да се спречи кршење радних права тако ангажованих 
будући да они нису имали никаква права из радног односа - право на боловање, одмор, топли 
оброк, синдикално удруживање… . 

Он је навео пример једне велике компаније која је 90 одсто радника ангажовала уступањем, 
односно преко агенције, а сада је све њих запослила. 

"Закон можда није перфектан, али циљ је био да радници који се ангажују на лизинг имају 
бољу сигурност и да се поштују њихова права", рекао је Ђорђевић. 

Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић рекао је да ће синдикати помно пратити 
примену овог закона и затражити анализу, као и измене тог прописа, уколико буде примера 
кршења права. 

 

Ђорђевић: Очекујем регистрацију око 50 агенција за запошљавање 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић рекао је 
данас да је процена да ће се регистровати око 50 агенција за запошљавање и поручио им да 
дозволу затраже на време, уместио што чекају последњи рок. 
 
Пише: Бета     

„Раније је било око 220 агенција, наша процена је да их сада неће бити више од 50“, рекао је 
Ђорђевић на конференцији за новинаре у Влади Србије, одговарајући на питање новинара 
какви су ефекти Закона о агенцијском запошљавању после ступања на снагу. 

Тај закон је ступио на снагу 1. марта ове године и изједначава права из рада стално 
запосллених радника (на висину зараде, одмор, боловање, исхрану…) и радника на 
повременим и привременим пословима који су ангажовани преко агенција за запошљавање. 

„Закон није можда перфектан, али је идеја да се заштите права радника и унапредјиваћемо га. 
Знам фирму која је 90 одсто радника ангажовала преко агенције на одредјено време, а после 
ступања закона на снагу запослила их је у стални радни однос“, рекао је Дјордјевић. 

 

Ђорђевић: Ускоро измене Закона о раду 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић најавио је данас 
да ће одмах после избора бити формирана радна група која ће радити на измени Закона о раду, 
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а у циљу да се спрече кршења права радника који су синдикално ангажовани, на које су указали 
представници репрезентативних синдиката на данашњој седници Социјално економског 
савета. 

Измене закона, између осталог односиће се и на рад Социјално економског савета, а биће и 
измена које ће утицати да сви ангажовани преко агенција имају иста права као и запослени у 
сталном радном односу, закључио је министар. 

 

 

Прво швајцарска формула па 440 евра 

Дуплирање пензија за пет година могуће је уколико би оне сваке године расле по 15 одсто, што 
није реално, па је за очекивати да ће држава на некој другој страни морати да смањи расходе 
како би пензија износила 52.000 динара 
 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић  
 
Најаве највиших државних званичника да би пензије за пет година с садашњих 235 евра могле 
да порасту на 430 до 440 теоријски лепо звуче, а биће још лепше ако се стварно и реализују. То 
би укратко могао бити коментар представника пензионера, који жељно очекују да чују и шта 
конкретно значи нови предлог допуне швајцарске формуле „плус плус”. 

Синиша Мали, министар финансија, поновио је ово и на Копаоник бизнису форуму, уз 
објашњење да ће бруто домаћи производ Србије 2025. године бити 73 милијарде евра (скоро 30 
милијарди већи од садашњег) и да је сасвим могуће да у децембру 2025. године просечна плата 
буде 900 евра. Он је, такође, рекао да се са ММФ-ом преговара о формули за усклађивање 
пензија, јер иако је швајцарска формула, како је рекао, добра и обезбеђује сигурне пензије, 
држава ипак жели да пензионерима омогући још веће пензије. 

Упитан колико је реално да просечна пензија за пет година достигне 52.000 динара, што 
никада није било, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже да до ових 
440 евра може да се дође под условом да пензије расту 15 одсто годишње. 

– Тешко да било која европска привреда може да расте по тој стопи, поготово ако се зна да 
ниједна земља после рата није имала раст ни седам одсто. Зато претпостављам да ће се до ових 
440 евра доћи кроз смањење расхода, то јест потрошње на некој другој страни, о чему у влади 
сигурно већ преговарају чим излазе с пројекцијама шта ће бити за пет година – каже Ненадић. 

– У најави промене тек усвојене формуле за усклађивање пензија, која би била примењена тек 
за годину дана, то јест после парламентарних избора, нема одговора када ће пензионерима 
оштећеним вишегодишњим смањењем пензија бити враћен дуг од око милијарду евра. А могло 
би у периоду од четири године по 250 милиона евра јер фискални простор постоји – каже 
Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката војних пензионера Србије. Он додаје да 
организације пензионера нису дале сагласност на усвојену швајцарску формулу, у којој се не 
користе подаци о расту цена и зарада у другој половини године која претходи усклађивању. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Чињеница је да је увећање пензија делу пензионера са примањима до 34.005 динара у износу 
од 550 до 1.350 динара увредљиво. 

Василије Белобрковић, председник Градске организације пензионера, каже да ове најаве звуче 
оптимистично. Сумња, каже, да би се највиши државни званичници тек тако играли цифрама, 
а да оне нису оствариве. 

– Докле год се не изађе с коначним предлогом тога шта значи допуњена швајцарска формула, 
тешко је знати шта ће бити за пет година, без обзира на све најаве из врха државе да ће 
пензионери живети 70 до 80 одсто боље него са данашњих 225 евра – каже Миша Радовић, 
председник Удружења синдиката пензионера Србије. 

С друге стране, Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини Србије, истиче да поуздано 
зна да ће се швајцарска формула „плус плус” допунити на два начина. Први је да ће се, када год 
пензије падну испод 50 одсто од просечне зараде, ићи на ванредно усклађивање, а други је да 
ће се ова примања кориговати уколико њихово учешће у БДП-у падне испод 10 одсто. 

 

 

Радници на онлајн платформама немају заштиту државе 

Ускоро прво истраживање о процени броја дигиталних радника. – Нема могућности да страни 
послодавац поднесе свој део терета социјалног, радног и другог збрињавања ове радне снаге 
 
Аутор: Марија Бракочевић  
 
Центар за истраживање јавних политика најавио је да ће у току ове године у великим 
градовима у Србији спровести прво национално истраживање о процени броја дигиталних 
радника ангажованих на онлајн платформама, али и оних који раде по позиву, преко мобилних 
апликација као што су „Глово”, „Волт”, „Кар-го”... Уз то, центар планира и да промовише 
предлоге за промену законских решења у вези са регулисањем радноправног статуса 
такозваних гиг радника. 

Јер, како истичу надлежни, ова врста рада у Србији је у константном порасту, али је проблем 
што нема података о обиму платформског рада. Недостају подаци о њиховом учешћу у укупној 
запослености, демографским и професионалним карактеристикама, а нерешен је и њихов 
статус на платформама у оквиру националног законодавства. 

– У првој фази бавићемо се испитивањем броја радника на платформама као што су „Апворк”, 
„Фриленсер” или „Гуру”, а у другој ћемо се ограничити само на „Апворк”, јер је на њој највећи 
број корисника из Србије. У децембру 2019. тамо је било регистровано око 30.000 наших 
грађана, што активних, што неактивних. Ипак, на тој платформи се налази убедљиво највећи 
број активних платформских радника у Србији, у поређењу са земљама региона, Бугарском, 
Хрватском, Грчком и Мађарском. Параметри за испитивање на које ћемо обратити пажњу биће 
искуство рада на платформама/мобилним апликацијама, врста посла/услуге коју пружају, 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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радно време, приходи, да ли се рад обавља на једној или више платформи, радни статус у 
офлајн сфери, социјално, здравствено, пензионо осигурање, мотивација, послодавци... – 
најављују у Центру за истраживање јавних политика. 

Питање уређивања радноправног положаја дигиталних радника захтева системски приступ. С 
тим у вези, додају у центру, на првом месту требало би поћи од увођења нових решења у Закону 
о раду. 

– Не може се само фрагментарним изменама пореског законодавства мењати комплетна 
концепција радних односа у Србији, већ се то мора учинити добро осмишљеним изменама 
Закона о раду. Потребне су промене где би се адекватно одредили појмови од суштинске 
важности за правни положај ових радника, као што су радни однос, запослени и послодавац (уз 
увођење појма радник). Тиме би се обезбедила примена норми радног законодавства и на 
дигиталне раднике – сматрају у центру, додајући да су нужне и паралелне измене прописа из 
сфере социјалног осигурања, што би довело до увођења дигиталних радника у систем обавезног 
социјалног осигурања. 

Овакав системски приступ, додају у центру, резултирао би и јасним порескоправним положајем 
дигиталног рада, чиме би се овакав вид делатности увео у редовне и регистроване привредне 
токове. Остаје проблем немогућности да се обезбеди да страни послодавац (платформа и 
послодавац-корисник) поднесе свој део терета социјалног, радног и другог збрињавања 
дигиталних радника, будући да он остварује највећу корист од овог целокупног односа. То ће, 
вероватно, морати да буде део неке будуће међународне регулативе каква, на пример, постоји 
код сузбијања трговине људима и прања новца, подвлаче у Центру за истраживање јавних 
политика. 

Дигиталним радницима досад је саветовано да региструју сопствену предузетничку агенцију 
како би пословали легално и остваривали право на здравствено и пензијско осигурање. 
Истраживања показују да је готово трећина анкетираних дигиталних радника на овај начин 
регулисала свој статус, а остали остају у скривеној запослености услед недостатка других 
решења која би им, на пример, омогућила статус независних радника, по узору на већ постојећа 
решења за слободне професије (уметници, новинари, свештеници) у Србији. Тако они остају на 
евиденцији Националне службе за запошљавање или се воде као неактивно становништво, а 
њихов рад остаје невидљив. 

Јелена Бојовић, директорка за регулаторну реформу у НАЛЕД-у, истиче да се регистровање 
предузетничке агенције дигиталним радницима ипак не исплати у случају да преко платформи 
раде само повремено. 

– Најчешће је то зато што је такав приход нередован, како по износу, тако и по динамици 
исплате, па овакви радници углавном раде у сивој економији. Кад је реч о земљама региона, 
истраживања показују да је 11 одсто радника у Хрватској, односно девет процената у Северној 
Македонији, имало искуства у раду на платформама, док је Србија оцењена као једна од 
земаља са највећим процентом оваквог ангажовања – подсећа Бојовићева, додајући да НАЛЕД 
предлаже да се Законом о раду уреди могућност рада преко платформи као посредника у 
ангажовању, али и осталих флексибилних облика ангажовања радника, попут повољнијег 
ангажовања на непуно радно време, фриленсера, „дељења” радника између два послодавца и 
слично. 
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Потрага за правним оквиром 

Осим допуна Закона о раду, потребно је прилагодити и Закон о порезима на доходак грађана и 
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, како би се порески третман оваквог 
ангажовања прилагодио платежној моћи ових група запослених. У НАЛЕД-у подсећају да 
тренутно раде анализу која би требало да покаже како квалитетније осмислити правни оквир 
који ће уредити ову област, после чега ће моћи да се приступи законским изменама. 

– Паралелно с тим, обавља се и анализа за посебне врсте послова, као што су домаћице, 
бејбиситерке, скупљачи секундарних сировина, физички радници у сектору грађевинарства, 
сезонски радници у туризму. Израда обе анализе предвиђена је Акционим планом за 
спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије. Након што их финализирамо, 
верујемо да први предлог за измене закона можемо да дамо до краја ове године – најављује 
Јелена Бојовић. 

 

 


