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Nakon saopštenja SES da podržavaju mere Vlade Srbije 

Duško Vuković: Kao član SES nisam dobio poziv za sednicu 
Piše: Danas Online 

 
 
Član Socijalno-ekonomskog saveta ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković 
saopštio je večeras da sednica SES nije održana od 17. marta ove godine, jer kao član nije dobio poziv 
da je sednica zakazana za 22. april. 
     
On je dodao da pošto sednice SES „nije ni bilo“, saopštenje koje vam je dostavljeno ne može biti stav 
te institucije niti njega kao njenog člana. 
Podsetimo, Socijalno-ekonomski savet Srbije (SES) podržao je danas „veliku odlučnost i politiku 
predsednika Srbije Aleksandra Vučića u cilju što brže neutralizacije virusa COVID-19“. 
Kako je saopšteno, sednici SES-a prisustovali su predsedavajući ministar za rad, zapošljavanje, 
boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić, 
predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. 
U saopštenju se navodi da je posle sednice ministar telefonom razgovarao i sa predsednikom UGS 
„Nezavisnost“ Zoranom Stojiljkovićem. 
Predsednik sindikata UGS „Nezavisnost“ Zoran Stojiljković izjavio je danas da taj sindikat ne 
podržava saopštenje Socijalno-ekonomskog saveta Srbije (SES) u kome se pruža podrška svim 
merama Vlade Srbije i izražava zahvalnost predsednik Vučiću. 
Udruženi sindikati Srbije “Sloga” saopštenje Socijalno – ekonomskog saveta Srbije (SES) u kome se 
podržava predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova politika u vreme virusa COVID-19 doživljavaju 
kao sramnu podršku vladajućem režimu u maskiranju njene nesposobnosti da se uhvati u koštac sa 
problemima koji će se najviše odraziti na ekonomiju Srbije. 
Udruženi sindikati Srbije “Sloga” smatraju da je vladajuća većina preterala u predizbornoj 
funkcionerskoj kampanji, jer pandemija Covida-19 još traje, kao i ekonomska stagnacija, i svaka ocena 
o nečijoj uspešnosti može biti data tek nakon završetka zdravstvene krize i efekata mera koja je 
predložila Vlada Srbije. 
Kao sindikat pružamo punu podršku kolegama iz UGS Nezavisnost i predsedniku sindikata Zoranu 
Stoiljkoviću, članovimna SES-a, koji su saopštenje ocenili da je “ dato bez njihove saglasnosti, da se 
kosi sa stavovima njihovog Izvršnog odbora i da je ono protivno praksi rada SES-a, što ga faktički 
svodi na funkciju produžene ruke vlasti”. 
„Predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisava Orbovića pozivamo da preispita svoju 
ulogu u SES-u i da ne vređa radnike “kart blanš” saopštenjima, koji od njega godinama unazad 
očekuju oštre kritike, a ne hvalospeve na račun vlasti i poslodavaca koji godinama unazad urušavaju 
prava zaposlenih u Srbiji“, navodi se u saopštenju Sloge. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.danas.rs/ekonomija/socijalno-ekonomski-savet-podrzao-mere-vlade-srbije-u-borbi-protiv-virusa-covid-19/
https://www.danas.rs/ekonomija/socijalno-ekonomski-savet-podrzao-mere-vlade-srbije-u-borbi-protiv-virusa-covid-19/
https://www.danas.rs/ekonomija/stojiljkovic-ugs-nezavisnost-ne-podrzava-saopstenje-ses-a/
https://www.danas.rs/ekonomija/stojiljkovic-ugs-nezavisnost-ne-podrzava-saopstenje-ses-a/
https://www.danas.rs/ekonomija/stojiljkovic-ugs-nezavisnost-ne-podrzava-saopstenje-ses-a/
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Stojiljković: UGS Nezavisnost ne podržava saopštenje SES-a 
 
Piše: Beta 

 
Predsednik sindikata UGS „Nezavisnost“ Zoran Stojiljković izjavio je danas da taj sindikat ne 
podržava saopštenje Socijalno-ekonomskog saveta Srbije (SES) u kome se pruža podrška svim 
merama Vlade Srbije i izražava zahvalnost predsednik Vučiću. 
     
On je rekao da nije prisustvovao sednici Kolegijuma SES-a koja je juče održana sa ciljem da se 
pripremi sednica tog tela, a da je danas dobio saopštenje u kome se konstatuje podrška SES-a svim 
merama Vlade Srbije. 
„Saglasio sam se juče oko izrade saopštenja u kome će se, uz načelu podršku merama Vlade Srbije u 
borbi protiv pandemije, istaći i kritičke sugestije socijalnih partnera i potreba revitalizovanja 
socijalnog dijaloga“, naveo je Stojiljković u saopštenju. 
Istakao je da je danas dobio saopštenje u kome se „konstatuje podrška SES-a Srbije svim merama 
Vlade i izražava zahvalnost odlučnosti i naporima predsednika Vučića“. 
„O tome koliko sam informisan nije bilo reči na sastanku, a Kolegijum i nema pravo da donosi takve 
ocene“, naveo je Stojiljković. 
Takvo saopštenje, prema njegovim rečima, „protivno je praksi rada SES-a, a kao ključnog organa 
tripartitnog socijalnog dijaloga u Srbiji ono ga, pre svake meritorne rasprave, faktički svodi na 
funkciju produžene ruke vlasti“. 
Saopštenje se kako je ocenio, kosi i sa stavom Izvršnog odbora UGS „Nezavisnost“, usvojenom u 
dokumentu, vezanom za dogovor o izlasku iz krize. 
„Lojalni smo i u obavezi da slušamo samo interese i glas članstva, zaposlenih i građanki i građana 
Srbije, a tu obavezu, a pogotovu bez prethodne kritičke i ravnopravne rasprave nemamo prema bilo 
kojoj vlasti“, naveo je Stojiljković. 
 

Socijalno–ekonomski savet podržao mere Vlade Srbije u borbi protiv 
virusa COVID-19 
Piše: Beta 

 
Socijalno-ekonomski savet Srbije (SES) podržao je danas „veliku odlučnost i politiku predsednika 
Srbije Aleksandra Vučića u cilju što brže neutralizacije virusa COVID-19“. 
Takođe, Savet je podržao i sve sprovedene mere Vlade Srbije, kao i paket mera donetih radi 
efikasnijeg sprečavanja štetnih posledica pandemije po domaću privredu i građane, ali kako navode, 
neophodno je uraditi i određene izmene i dopune mera koje su u primeni, odnosno njihovo 
prilagođavanje trenutnoj situaciji. 
„Očuvanje života i zdravlja građana, prvenstveno jačanjem kapaciteta zdravstvenog sistema, uz 
istovremeno poštovanje principa jednakosti i ravnopravnosti u donošenju i implementaciji mera i 
njihovo efikasno sprovođenje, treba da ostanu prioritet rada Vlade Srbije i u narednom periodu“, 
saopštio je Savet. 
Članovi SES-a usaglasili su se na današnjoj sednici da je veoma bitno održati finansijski sistem 
vitalnim, a za to je neophodno pravovremeno izvršavanje finansijskih obaveza, kako privrednih 
subjekata tako i lokalnih samouprava i države, jer, kako navode, briga o radnicima treba da dovede do 
održanja vitalnosti privrednih subjekata, a time i privrednog sistema i same države. 
Prema rečima članova SES-a, država treba da deluje svim svojim instrumentima kako bi održala sve 
privredne subjekte u vitalnosti i kako bi se i nakon suzbijanja pandemije nastavio privredni rast. 



5 

 

„Prosvetnim i kulturnim aktivnostima naročito treba posvetiti pažnju, jer njima se stvaraju buduće 
generacije koje će jačati Srbiju da i u budućnosti spremno odgovori na ovakve i slične izazove, da ojača 
privredu i povećava životni standard građana“, navodi se u saopštenju SES-a. 
Sednici SES-a prisustovali su predsedavajući ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna 
pitanja Zoran đorđević, predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić, predsednik Saveza 
samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. 
Kako je saopšteno, posle sednice ministar je telefonom razgovarao i sa predsednikom UGS 
„Nezavisnost“ Zoranom Stojiljkovićem. 
 

 
 

Pandemija virusa kosona utiče na poslovanje: Iz “Gorenja” u Valjevu odlazi manji 
deo radnika na određeno 
Novosti Online / B. P.  
 
U fabrici rashladnih uređaja “Gorenja” u Valjevubez posla će ostati manji broj radnika na određeno 
vreme 
Mere grupacije “Hisense Europe” za smanjenje broja zaposlenih zbog ozbiljnog udara usled 
pandemije koronavirusa, u fabrici rashladnih uređaja “Gorenja” u Valjevu, koja je u okviru ove 
kineske kompanije, bez posla će ostati manji broj radnika na određeno vreme. Zbog epidemije, u svim 
fabrikama “Hisense Gorenje” u Sloveniji, Srbiji i Češkoj porudžbine su smanjene u martu za trećinu, a 
u aprilu skoro za dve trećine. Narudžbine za maj i jun za oko 25 odsto su manje u poređenju sa istim 
periodom prošle godine.     
 
Zbog toga, “Hisense Gorenje Europe” prinuđen je da raskine ugovore sa oko 1.000 zaposlenih širom 
Evrope, jer se zbog smanjenja porudžbina manja i potreba za radnicima u proizvodnji i 
organizacionim jedinicama. U fabrici u Valjevu, ove mere obuhvatiće samo manji broj radnika na 
određeno vreme, kojima ističu ugovori i u ovom trenutku neće biti obnovljeni. 
 
Radi smanjenja broja zaposlenih predviđena je i prodaja kompanija koje se bave sporednim 
delatnostima, što je strateško opredeljenje od ranije, dobrovoljni odlasci iz firmi, penzionisanje... 
 

Zajmovi spas za male firme: Banke spremaju ponudu prirednicima 
B. CARANOVIĆ  
 
Srpske banke pripremaju ponudu svojim korisnicima za kredite za likvidnost firmi ugroženih 
epidemijom. Krediti će se odobravati na rok od 36 meseci, grejs period od devet do 12 meseci 
MALA i srednja preduzeća, preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu da računaju 
na povoljne kredite za likvidnost svojih firmi! U skladu sa uredbom o garantnoj šemi, koju je usvojila 
Vlada Srbije, banke će obezbediti sredstva za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava srpskih 
preduzeća u iznosu od dve milijarde evra. A kako nam je potvrđeno iz Udruženja banaka Srbije, banke 
su spremne, počele su da kontaktiraju sa svojim klijentima! 
 
Kako iz Udruženja banaka Srbije kažu, krediti iz Garantne šeme odobravaće se na rok od 36 meseci, 
što uključuje i grejs period od devet do 12 meseci. Klijenti mogu da dobiju kredit do iznosa četvrtine 
svog godišnjeg prihoda za 2019, a maksimalno tri miliona evra. Krediti se mogu koristiti u dinarima, 
ili i u evrima, uz povoljne kamatne stope koje iznose 1 m belibor, plus dva i po odsto za kredit u 
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dinarima, odnosno 3 m euribor plus tri odsto za kredit u evrima. Uz ovo, bankarski sektor je i odobrio 
moratorijum u otplati obaveza, čime je građanima i privredi pružio podršku od dve milijarde evra. 
 
- Bankarski sektor daje punu podršku privredi Srbije za savladavanje teškoća izazvanih krizom zbog 
epidemije kovida 19 - kaže Vladimir Vasić, gensek UBS. - Banke dele sudbinu građana i privrede i u 
potpunosti podržavaju aktivnosti NBS i Vlade Srbije na umanjenju efekata krize i što bržem 
prevazilaženju. Naš cilj je da očuvamo likvidnost privrednih subjekata, što brži izlazak iz krize i visok 
rast sledeće godine, za koji očekujemo da može da dostigne prognozu od 7,1 odsto. 
 
Kako iz UBS naglašavaju, banke su spremne za realizaciju ovih kredita u što kraćem roku. I dodaju da 
klijenti kojima je ovaj program namenjen, a koji su zainteresovani za korišćenje kredita uz garanciju 
države, mogu da se obrate svojoj banci gde će dobiti dodatne informacije o uslovima i dokumentaciji 
za podnošenje zahteva. 
 
- Ovo je odličan program i mi smo u potpunosti spremni da podržimo sve klijente primenjujući 
ekonomske mere i uredbe Vlade Srbije čiji je cilj ublažavanje ekonomskih posledica usled kovida - 
kažu u Kredi agrikol banci. - Krediti za likvidnost naišli su na veliko interesovanje kod većine 
klijenata. Sam proizvod je napravljen tako da se potpomogne pokretanje privrede, prevazilaženje 
trenutne situacije i ono što je trenutno najvažnije - služiće za povećanje likvidnosti. 
 
Kako iz Unije poslodavaca Srbije (UPS) i Asocijacije malih i srednjih preduzeća (AMSP) kažu, nadaju 
se da će sve banke zaista i ponuditi povoljne uslove i da neće insistirati na principima na kojima inače 
posluju. 
 
- Svaka pomoć je dobrodošla, pogotovu ona koja se odnosi na likvidnost - kaže Zoran Vujović iz 
AMSP. 
 
- Svi preduzetnici su i tokom vanrednog stanja morali da isplaćuju obaveze, komunalije, plate, kirije, 
pa će ovakva pomoć biti značajna. Naročito jer će sada država biti garant za kredite. 
 
Nebojša Atanacković, predsednik UPS, pozdravlja kreditiranje preduzeća da bi se izvukla iz krize kao 
meru, ali strahuje da neće sve banke da postave iste uslove: 
 
- Trebalo bi da sve banke stave iste uslove i da zaista ti krediti budu povoljni. Odlično je to što postoji 
takva mogućnost, ali ne znam koliko će privrednika biti spremno na zaduživanje i verujem da će 
mnogi da probaju to da izbegnu. 
 
MNOGO OBAVEZA 
 
- MNOGO preduzetnika je prihvatilo pravo na tromesečni moratorijum, pauzu u otplati mnogih 
obaveza prema bankama, a i kada je reč o kreditima postoji grejs period u otplati. Bojim se da će u 
jednom trenutku biti previše obaveza odjednom, kada bude došlo vreme za naplatu - kaže Nebojša 
Atanacković. - Vlasnici preduzeća će morati dobro da razmisle i procene koliko mogu da se zaduže, 
bez obzira na povoljnost bankarskog proizvoda. 
 
JAVNI SEKTOR NETAKNUT 
 
DRŽAVA bi trebalo da razmotri i da se deo tereta stavi na račun javnih preduzeća, jer nije fer da svu 
težinu krize podnosi privatni sektor - kaže Zoran Vujović. - Treba izuzeti samo policiju, zdravstvo i 
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vojsku, a ne vidim razlog da službenici opština, upravnih odbora i drugi ostanu nedirnuti dok privatni 
sektor, koji puni budžet, jedini trpi. 
 
 
 

 
 

„Горење” гаси 2.200 радних места, у Ваљеву без посла остају само 
запослени на одређено време 
Аутор: С. Ћирић 
 
Ваљево – Поводом информације словеначке јавне телевизије да компанија „Горење” због 
последица пандемије коронавируса укида 2.200 радних места, „Политика” из поузданих извора 
сазнаје да ова мера у Србији, пре свега у Ваљеву, где се налази велика фабрика словеначког 
произвођача кућних апарата, неће бити примењена у тако драстичном облику. Наиме, према 
расположивим информацијама, у ваљевској фабрици само неће бити обновљени уговори о 
раду мањем броју радника запослених на одређено време, који истичу у наредном периоду. Ти 
уговори неће бити обнављани до даљег, док остали запослени на неодређено време, како сада 
ствари стоје, не би требало да се плаше за своја радна места, сазнаје „Политика”. 
Словеначка телевизија је објавила изјаву синдикалног представника „Горења” који је после 
ванредног састанка са управом компаније рекао да ће хиљаду радних места бити укинуто у 
фабрици и канцеларијама у Словенији, а остатак у филијалама у иностранству. Мере су 
уследиле после великог пада тражње повезане са пандемијом, навела је словеначка телевизија, 
додајући да ће остали детаљи бити изнети сутра. 
„Горење” је један од највећих словеначких извозника и, осим у матици, има фабрике у Србији и 
Чешкој. Компанију је 2018. године купила кинеска група „Хајсенс”, с намером да прошири 
производњу и продају кућних апарата широм Европе. Фабрика у Ваљеву са око 1.500 
запослених је европски центар „Хајсенс Горења” за производњу расхладне технике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/
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Исплата минималца од 30.000 динара могла би да почне за две недеље 
 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Износ од 30.000 динара помоћи које ће држава уплатити на наменске рачуне 
предузећа могла би да почне већ за 14 дана, односно од 5. маја. 
Како и којом динамиком ће послодавац исплаћивати плате својим запосленима, да ли из два 
дела или у целости, и да ли ће ова средства уопште користити, одлука је на сваком 
појединачном послодавцу. 
Новац државе служи како би се предузећима омогућило да могу да исплате минималну 
гарантована зарада, односно "минималац", који просечно износи 30.022 динара у Србији, а све 
преко тог износа је као и до сада одлука унутар самих фирми, а у складу са Законом о раду. 
Привредни субјекти који имају отворене текуће рачуне код више банака, дужни су да 
најкасније до 25. априла 2020. године, на порталу Пореске управе, доставе податак о називу 
банке код које ће бити отворен посебан рачун. 
Како је јуче најављено из Министарства финансија, Пореска управа ће до 5. маја знати која 
тачно предузећа од пријављених имају право на олакшице државе, након чега ће, како је 
речено, одмах кренути са исплатом новчаног износа од 30.000 динара на наменске рачуне 
послодаваца. 
Закључно са 21. априлом, 169.111 привредних субјеката је изабрало банку за отварање 
наменског рачуна за исплату директних давања. 
 

На принудном одмору 125.000 радника  
 
НОВИ САД: Директор Сектора за статистичке анализе, услуге и сервисе у Привредној комори 
Србије Бојан Станић истакао је да је у кризи с коронавирусом снабдевеност основним 
намирницама добра и позвао је привреднике који имају губитке да искористе помоћ 
Министарства финансија. 
 
Станић је навео да је од почетка кризе до средине априла 955 привредних субјеката било у 
блокади, да је 1.500 фирми значајно морало да смањи производњу или је потпуно прекине, а да 
је око 125.000 радника због епидемије упућено на принудни одмор. 
Када говоримо о здравственој кризи, изгледа да је најгоре иза нас, казао је Станић. 
У наредне две недеље ће, како каже, доћи до постепеног „отварања”, слично као што се и ради у 
другим европским земљама. 
Он је рекао да ће ПКС и у наредном периоду проблеме који се буду појавили решавати у 
сарадњи с Владом Србије, и поручује предузећима да ће и даље држава бити подршка за 
опоравак. 
Да би остварили помоћ, како је навео, привредници морају да отворе наменски рачун до 25. 
априла. 
Ту ће велика подршка бити Пореска управа. Фирмама које имају само један рачун код једне 
банке се то аутоматски отвара. Они који имају рачуне у више банака, морају да кажу у којој ће 
хтети да отворе тај рачун. Процедура је врло јасна, а детаљније информацје постоје на нашем 
сајту и већина привредних субјеката се већ пријавила, објашњава Станић. 
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Он је позвао све заинтересоване привреднике да искористе кредите које је Министарство 
финансија понудило да би помогло умањивању ефеката кризе изазване коронавирусом. 

 
Транспорт робе иде уобичајено 
Каже да је на почетку кризе проблем представљао проток робе преко граница, а данас се роба 
креће уобичајено, с тим што постоје застоји на одређеним граничним прелазима. 
Код нас је пример гранични прелаз Батровци, на којем може да се деси вишечасовни застој, 
али, генерално, роба пролази. Што се тиче регионалне сарадње, ми смо припремили пројекат 
„Зелених коридора”, у оквиру којег одређена добра која су неопходна за исхрану становништва 
имају приоритет у пресласку државних граница, додао је Станић. 

 
Што се тиче потражње за основним намирницама за време празника, наводи да је 
снабдевеност добра и да има довољних количина основних намирница. 
Каже да су се компаније које су се обраћале Привредној комори јављале с техничким питањима 
па су због учесталих питања објавили неколико брошура које су објављене на сајту ПКС-а. У 
тим брошурама покривено је око 150 питања. Постоји и контакт-центар на броју 0800/808-
809, преко интернет странице pks.rs и имејл-адреса covid19@pks.rs на коју се привредници 
могу обратити. 
Е. Д. Н. 
 
 
 

 Око 20.000 људи се вратило на посао са принудних одмора 
 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Према подацима Привредне коморе, у Србији је због спровођена мера у борби 
против корона вируса у једном тренутку било око 125.000 радника на принудним одморима а 
сада се око 20.000 њих вратило на посао, рекао је данас помоћник директора за стратешке 
анализе ПКС Бојан Станић.  
 
Он је додао да је око 1,6 хиљада компанија због мера у борби против корона вируса морало да 
обустави производњу или је значајно смањи али се сада тренд полако мења.  
Мере подршке привреде са одлагањем пореских обавеза и директним давањем минималца 
аутоматски су покриле око 300.000 привредних субјеката који аутоматски улазе у програм а 
пријавило се још око 170.000 привредника, рекао је он и додао да се очекује се да право по овој 
мери може искориштити још око 135.000 привредника.  
Да би постао оперативан већи део суме опредељен по мери од 2,2 милијарде евра повољних 
кредита за одржање ликвидност кроз гаранту шему остало је још да се потпише неколико 
докумената између пословних банака и државе, додао је он за телевизију Пинк.  
"Конкурисање за јако повољне кредите за које је опредељено укупно 200 милиона евра преко 
Фонда за развој већ је почело", рекао је он. Станић је рекао да у мери у којој је то могуће треба 
створити услове да се људи у већем обим врате на посао и проширити функционисање градско 
превоза, размислити о активирању међуградског превоза односно либерализовати добијање 
дозвола.  
Додао је да се што пре теба омогућити да прерађивачка индустрија крене да ради 
 
 

mailto:covid19@pks.rs
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Inspekcija rada kontrolisala Juru u Rači 
 
 
AUTOR: 
Milan Nikić 
Izvor: N1 
 
Republički inspektori rada danas su dva sata kontrolisali pogone južnokorejske korporacije Jura u 
Rači jer su zaposleni nezadovoljni primenom dogovora za poslovodstvom o držanju socijalne distance 
u vreme pandemije koronavirusa, potvrđeno je za N1 i sindikatu "Nezavisnost" ove fabrike. 
"Inspekcija rada je od 12 do 14 časova bila u našim halama i vršila nadzor. Sindikat nije dobio izveštaj, 
a inspektori su rekli da tražimo od poslodavca. Direktori kažu da moraju da dobiju odobrenje višeg 
menadžmenta Jure u Nišu. Dao sam izjavu inspekciji. Naša osnovna primedba je pevelik broj 
zaposlenih u smeni. Pitanje je i koliko radnka je u trećoj smeni, jer ja ne mogu da budem 24 časa u 
fabrici. Treba da se iskontroliše distanca među radnicima tokom pauze“, kaže za N1 predsednik 
sindikata "Nezavisnost" Jure u Rači Saša Marković. 
 
Krizni štab Rače će po ovom pitanju zasedati večeras, potvrdio je za N1 komandant Kriznog štaba 
Nenad Savković. 
 
"Mi ćemo do kraja dana ili ujutru raspravljati o preporukama epidemiologa i doneti preporuke za 
nadležne organe. Koliko znam, sledeća instanca je javni tužilac", rekao je za N1 komandant Štaba za 
vanredne situacije i predsednik opštine Rača Nenad Savković. 
 
Poslovostvo Jure u Rači je pre 15 dana prihvatilo preporuke epidemiologa Instituta za javno zadravlje 
iz Kragujevca da pooštri zaštitne mere od virusa, poveća socijalnu distancu, angažuje 40 odsto od 
ukupno 1.050 radnika u dve smene, bez rada subotom i da se smanji broj radnika u fabričkim 
autobusima koji ih dovoze na posao. 
 
 
 

Povećan broj zaposlenih od stupanja na snagu Zakona o agencijskom 
zapošljavanju 
 
 
AUTOR: 
Beta 
Izvor: Shutterstock 
Broj zaposlenih radnika na određeno i neodređeno vreme u Srbiji povećan je od 1. marta od kada je 
stupio na snagu Zakon o agencijskom zapošljavanju, ali bez njenog posredovanja, rekao je ekonomski 
savetnik sindikata UGS "Nezavisnost" Zoran Ristić. 
On je rekao da je razlog povećanog zapošljavanja bez posredstva agencija to što su izjednačena prava 
radnika zaposlenih preko agencija i radnika direktno angažovanih bez njihovog posredovanja. 

http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic
http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic
http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-


11 

 

 
"Radnici koji su pre usvajanja Zakona o agencijskom zapošljavanju angažovani preko agencija nisu 
imali pravo na godišnji odmor, bolovanje, topli obrok, nadoknadu za prevoz i druga prava iz radnog 
odnosa, a tim zakonom je njihov radni status izjednačen sa pravima zaposlenih u firmama", rekao je 
Ristić. 
 
Sada je, kako je ocenio, potrebno iz Zakona o radu izbaciti odredbu koja dozvoljava da poslodavci na 
povremenim i privremenim poslovima mogu godišnje angažovati radnike do 120 dana. 
 
"Nadamo se da je donošenje Zakona o agencijskom zapošljavanju samo uvertira i da sledi izmena 
odredbe Zakona o radu koja dozvoljava angažovanje radnika na povremenim i privremenim 
poslovima do 120 dana godišnje", rekao je Ristić. 
 
Istakao je da sada treba pratiti šta se dešava u praksi jer dok na jednoj strani firme primaju radnike na 
odredjeno i neodređeno vreme i isključuju agencije iz posredovanja, a to je nedavno uradio i Telekom 
Srbija, na drugoj strani postoje firme koje su našle način da zaobiđu propise. 
 
 
 
JUG PRESS 
 

Manipulacija Socijalno-ekonomskim savetom : Nismo produžena ruka 
vlasti! 
 
Juče, 22.4. 2020. godine održana je sednica Kolegijuma Socijalnoekonomskog saveta Republike 
Srbije. Sednici kolegijuma koji čine predsednici reprezentativnih organizacija sindikata i poslodavaca 
i resorni ministar rada nisam prisustvovao. 
Obavešten sam da je svrha održavanja sastanka dogovor oko zakazivanja sednice SESa i njenog 
dnevnog reda. Saglasio sam se i oko izrade saopštenja u kome će se, uz načelnu podršku merama 
Vlade u borbi protiv pandemije, istaći i kritičke sugestije socijalnih partnera i potreba revitalizovanja 
socijalnog dijaloga. 
Danas sam, međutim, dobio saopštenje u kome se konstatuje podrška SES Srbije svim merama Vlade 
i izražava zahvalnost odlučnosti i naporima predsednika Vučića. O tome, koliko sam informisan, nije 
bilo ni reči na sastanku. Kolegijum i nema pravo da zauzima takve ocene. 
Ovakvo saopštenje protivno je i praksi rada SES-a kao ključnog organa tripartitnog socijalnog dijaloga 
u Srbiji. Ono ga faktički, pre svake meritorne rasprave, svodi na funkciju produžene ruke vlasti. 
Saopštenje se kosi i sa stavovima Izvršnog odbora Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, 
usvojenim u dokumentu vezanom za dogovor o izlasku iz krize i održivom razvoju. Dokumentu koji 
sadrži brojne kritičke rezerve i sugestije. 
Trenutno se nalazim na čelu sindikalne organizacije koja iza sebe ima tri decenije dugu tradicije 
zauzimanja autonomne i kritičke pozicije. Nezavisnost dolazi od atributa nezavisni. 
Lojalni smo i u obavezi da slušamo samo interese i glas sopstvenog članstva, zaposlenih i građanki i 
građana Srbije. 
Tu obavezu, pogotovo bez prethodne kritičke i ravnopravne rasprave, nemamo prema bilo kojoj vlasti. 
Tako će i ostati. 
 
UGS Nezavisnost 
 
Zoran Stojiljković predsednik 


