
 

1. ШТА ЈЕ ТО УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ? 

То је невладина,непрофитна и добровољнаорганизација послодаваца која треба на 

професионалан начин да штити њихове интересе .  

- Невладина организација значи да је то независна организација која сарађује са државним 

органима али не зависи од њих. 

- Непрофитна организација значи да њен циљ није стицање профита него заштита права 

њених чланова 

- Добровољна организација значи да чланство у тој ораганизацији није обавезно, већ да се 

учлањују они који сматрају да ће то бити корисно за њих. 

2.  ШТА ЈЕ ТО УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА – ПОСЛОДАВЦИ ЗРЕЊАНИНА? 

То је огранак Уније послодаваца Србије који организује послодавце Зрењанина и има своје 

представнике у централној организацији у Београду. 

3.  КО СУ ТО „ПОСЛОДАВЦИ“? 

Послодавац је свако ко легално обавља било коју делатност и запошљава пријављену 

радну снагу. Послодавац који запошљава само себе или себе и чланове своје породице 

јесте послодавац који може да постане члан Уније. 

4.  ЗАШТО ДА ПОСТАНЕТЕ ЧЛАНОВИ УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦ (УПС) 

- Зато што је УПС једина организација послодаваца која је стекла право  да представља 

послодавце у преговорима са државним органима и синдикатима и која је призната од 

стране сличних организација у Европској Унији. 

- Зато што УПС може да даје предлоге закона и подзаконских аката који утичу на 

успешност послодаваца. 

- Зато што УПС може да ангажује стручна лица (адвокате, експерте за одређене области и 

сл.) и организације  који могу да штите права послодаваца у споровима са државним 

органима и другим организацијама. 

- ЗАТО ШТО НИШТА НЕ МОЖЕМО ДА УЧИНИМО ПОЈЕДИНАЧНОМ АКЦИЈОМ, А 

ЗАЈЕДНО СМО СНАГА КОЈА СЕ МОРА ПОШТОВАТИ. 

5.  КАКО ДА ПОСТАНЕТЕ ЧЛАН УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА? 

Чланом УПС се постаје потписивањем приступнице и плаћањем чланарине. 

6.  ЗАШТО СЕ ПЛАЋА ЧЛАНАРИНА ? 

Чланарина се плаћа како би УПС могла да плаћа стручна лица и организације за 

припремање предлога у интересу послодаваца, као и да их заступају у разним врстама 

спорова пред надлежним органима. Из тих средстава се финанцира информисање чланова 

о њиховим правима и могућностима заштите права. 

 


