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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

У припреми је Закон, чије последице  могу да буду лошије од најлошијег Закона о 

раду. У његовој изради, између осталих, учествују и они који су највише 

заинтересовани да он буде лош по раднике у Србији.  
Министарство за рад формирало је радну групу за израду Закона о изнајмљивању 

(лизингу) радника. Извор за доношење овог закона јесте  Конвенција  бр.181,  

Међународне организације рада, коју је Србија ратификовала 2013.године, и ако су ту 

Конвенцију ратификовало само 32 земље на планети, у већини неразвијене.  У радну 

групу за израду Закона, осим социјалних партнера, што је уобичајено, укључене су и 

три највеће компаније које се баве изнајмљивањем радника у Србији. То су: Adecco 

Serbia, Manpower group i Trenkwalder. 

Признато је, од велике већине правних стручњака у Србији, да данас Агенције за 

изнајмљивање радника у Србији раде незаконито. На овај начин у Србији ради више 

од 60.000  радника. 

Рад Агенција за посредовање у запошљавању, регулисан је Законом о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености. Делатности које су  наведене  да оне 

обављају не подразумевају изнајмљивање радника, већ Закон изричито каже да је 

Министарство за рад у обавези, да aгенцији која ради послове изван предвиђених 

делатности, одузме дозволу за рад. Министарство на наше примедбе о незаконитости рада 

ових Агенција, одговара да то није забрањно, па је тиме и дозвољено, што је правни 

постулат, који се увек не примењује. Зашто би онда постојале регистрације делатности 

предузећа? Кога би Министарство укључило у радну групу за израду Кривичног законика, 

можда оне најзаинтересованије? Они су у затворима! 

Већинско мишљење људи у Синдикату је да ове Агенције треба забранити, јер 

представљају непотребан облик запошљавања. Флексибилност запошљавања је 

постигнута, правним нормама, као шпто су запошљавање на одрђено  време и привремено 

повремени послови. Изнајмљивање радника је вид експлоатације људи, користећи њихов 

тежак материјални положај, Агенцијe остварују профит узимајући део њихове зараде. 

Упозоравамо на могућност и тенденцију, да након усвајања Закона, ово 

постане доминантан облик запошљавања, што ће дуготрајно зауставити 

напредовање појединаца и породице у Србији. 

(Линк ка информацији које су земље ратификовале Конвенцију 181 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:

312326) 

 

                                                                           Савез самосталних синдиката Крагујевца 

                                                                                         Председник  

                                                                                         ______________________ 

                                                                                                 Југослав Ристић 

У Крагујевцу, 6.10.2016.год. 
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