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Агенције за запошљавање, које се баве незаконитим изнајмљивањем радника, 

подржане су од државних органа Републике Србије, уместо да буду санкционисане и њихов 

рад забрањен. 

Изнајљивање радника, односно лизинг радника, није предвиђен  законским 

решењима у Републици Србији, и по сагледавњу ССС Крагујевца, у делатности агенција за 

запошљавање које се тиме баве, има елемената кривичног дела, трговине људима. 

Рад Агенција за запошљавање уређен је  Законом о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености и њихова основна делатност јесте посредовање у запошљавању, а не 

изнајмљивање радника. Истим законом предвиђа се обавеза Министарства за рад, да 

агенцијама које се баве пословима за које нису регистроване, одузме дозволу за рад. 

У пракси, Агенције закључују Уговоре о раду са радницима, за које они немају посла, 

већ их упућују на рад код послодаваца, где обављају различите послове, тако да 

послодаваца за кога они стварно раде, нема никакву обавезу према радницима,  чак и у 

случају да се приликом обављања посла повреде. Зараду раднику, најчешће минималну, 

исплаћује агенција. Стварни послодавац  сваког тренутка може да обавести радника, да му 

више није потребан и да напусти радни простор, чиме се радници држе у потчињеном 

положају. 

Ови радници незнају код кога су запослени. Њихове зараде су мање него других 

радника у истом предузећу. Процењује се да у Србији на овај начин ради од 60 до 80.000 

радника. 

Министарство за рад, уместо да Агенцијама које се баве лизингом радника, забрани 

рад, пружа маркетиншке услуге, тако што је на  првој страници своје web презентације 

поставило линк који упућује на Агенције. Како су ове Агенције приватни пословни 

субјекти, мислимо да у овом поступању има елемента кривичног дела. 

Мишљење ССС Крагујевца је, да власт толерише ово незаконито поступање 

агенција, јер нејвеће од њих, јесу мултинационалне  компаније, које долазе из земаља којима 

власт нема способност да се супростави, чиме се ствара повољан пословни амбијент, на 

штету грађана Србије. 

ССС Крагујевца сматра да у условима постојања рада на одређено време, рада по 

основу уговора о делу, обављања привремено и повремених послова, овај облик 

запошљавања представља легализацију паразитског стицања добити, са циљем да богати 

буду богатији, а сиромашни све сиромашнији. 
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Уместо да ово спречи, власт припрема Закон којим ће легализовати рад ових Агенција и пре 

свега младе генерације, довести у положај потпуне потчињености. 

Зато ССС Крагујевца, са неколико значајних Синдиката у Србији покреће кампању 

против ових Агенција. Позивамо грађане да се заједнички супроставимо раду ових 

Агенција.  

Погледајте видео о раду ових Агенција.( https://www.youtube.com/watch?v=PQ0ealrwkfE) 
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