МИНИСТАРСТВУ РАДА ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ РС
Министру АЛЕКСАНДРУ ВУЛИНУ
БЕОГРАД
Немањина 11.

Поштовани министре ,
У складу са договором на састанку одржаном 11. 07. 2014.године , са вама и представницима
Синдиката радника Електропривреде Србије , прослеђујемо Министарству рада два наша
предлога која се тичу законске регулативе агенцијског рада , и предлога који се односи на
формирање специјализованих судова за радне односе .
Накнадно ћемо доставити детаљнија образложења и предлоге а овом приликом предлажемо
следће :
1.УРЕДИТИ ПУТЕМ ЗАКОНА РАД АГЕНЦИЈА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РАДНИКА
Изнајмљивање радника ради обављања привремених и повремених послова код другог
послодавца је код нас веома распострањено и према неким подацима око 60.000 радника је на
ова ј начин ангажовано , преко око 60 агенција .Такав рад се не СМАТРА РАДНИМ ОДНОСОМ
У смислу Закона о раду..
Ови радници примају минималну зараду и ако за исте послове запослени радници код
послодаца добијају одговарајућу зараду која је многоструко већа од оне која се исплаћује
радницима ангажованиним преко агенције . на овај начин послодавци избегавају примену
колективних уговора и других аката којима се регулишу права радника . На овај начин ВРШИ СЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РАДУ , запослених а предузећа поготову она у државном власништву
уплаћују овим агенцијама огромне провизије за њихове услуге.
С обзиром да ова појава ФАКТИЧКИ ПОСТОЈИ ,била она правно регулисана или нерегулисана ,
ипак је боље ову област нормативно уредити.Свесни смо да постоји огроман интерес
власника оваквих агенција да се то питање не регулише законом .
Потребно је предвидети Детаљно регулисати начин рада агенција , услове које морају
испуњавати за њихово оснивање да се ЗА ОБАВЉАЊЕ ИСТИХ ПОСЛОВА МОРА ПРЕДВИДЕТИ И
ИСПЛАТИТИ ИСТА ЗАРАДА И ЗА ОНЕ РАДНИКЕ КОЈИ СУ АНГАЖОВАНИ ПРЕКО АГЕНЦИЈЕ НА
ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА .
АЛТЕРНАТИВА : је Забранити рад

оваквим агенцијама .

2. Наш други предлог је - ДА СЕ хитно ФОРМИРАЈУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ РАДНИ СУДОВУ КОЈИ
БИ НА ЕФИКАСНИЈИ НАЧИН ВОДИЛИ РАДНЕ СПОРОВЕ (Радни спор би најдуже могао да траје
3. Месеца и био би бесплатан за раднике )У реализацију овог предлога треба свакако
укључити и Министарство Правде у чијој је надлежности утврђивање предлога за измене и
допуне Закона о уређењу судова.

Општа је тенденција либерализације радног законодовства поготову код нас и у окружењу
(трензиционе земље )Уважавањем напред наведених предлога делимично би се ублажиле
последице либерализације и последице дерегулације радних односа, које би могле да доведу
до неконтролисаних излива незадовољства
обесправљених радника и трајне социјалне
нестабилности .
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