
 

Поштовани, 

 

Обраћам Вам се као члан Уније послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина, са 

жељом да Вас упознам са нашом организацијом, методама рада и циљевима , као и да 

Вас позовем на промоцију Зрењанинског огранка Уније која ће бити одржана 

12.10.2010. године (уторак) у 12,00 часова у биоскопу “Цинема” у Зрењанину. 

Прилично је јасно да држава покушава да формално смањи буџетску потрошњу, а да 

терет обавеза пребаци пре свега на послодавце. Синдикати покушавају да свој утицај 

међу радницима претворе у политички утицај, рачунајући да су странке спремне и на 

неразумне компромисе очекујући заузврат подршку радника, односно бирача. Закони 

који су битни за пословање, као на пример они који регулишу радне односе, заштиту на 

раду или рад инспекцијских органа, углавном су списак лепих жеља без упоришта у 

реалном животу. УПС тражи измену свих ових прописа, као и преиспитивање свих 

врста дажбина које немају основу у прописима којим је Скупштина Србије регулисала 

порезе. Другим речима, тражимо да платимо порезе у складу са законом, а да остали 

намети буду сразмерни са услугом коју ћемо добити од аутора намета.  

Претпостављам да сте делимично упознати са радом наше организацје, али због 

бољег разумевања желео бих да нагласим неколико чињеница: 

1. Унија послодаваца Србије (УПС) је невладина, нестраначка, непрофитна И 

добровољна организација послодаваца Србије. 

2. УПС је једина организација послодаваца на територији Србије која је задовољила 

критеријуме репрезентативности које захтева Закон и као таква је призната од стране 

државних органа и међународних организација. 

3. Унија послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина (УПСПЗ) је огранак УПС-а 

који организује рад послодаваца на територији града Зрењанина и путем својих 

делегата учествује у креирању политике УПС-а на државном нивоу. УПСПЗ има 

својство правног лица, сопствене органе управљања и сопствени текући рачун. 

4. Да би сте постали чланови УПС-а потребно је да: 



- Испуните и предате приступницу 

- Плаћате прописану чланарину 

Оба ова критеријума служе као доказ да се ради о добровољном приступању што је, 

понављам, битан елемен да би били признати и пред унутрашњим и пред 

иностраним организацијама. 

Чланарина се одређује према броју запослених и плаћа се у висини од 25 – 60 

динара по запосленом на месечном нивоу и то тако што послодавци са већим бројем 

запослених плаћају мањи износ чланарине . 

 

Ово су само нека од кључних питања чији одговор ће резултирати тиме да Србија буде 

боља или лошија земља за пословање, као и тиме да грађани Србије живе боље или 

лошије. УПС је организован како би послодавци , а тиме и Ваше предузеће, постали 

фактор доношења одлука, а не сам средство за прикупљање средства . су само нека од 

кључних питања чији одговор ће резултирати тиме да Србија буде боља или лошија 

земља за пословање, као и тиме да грађани Србије живе боље или лошије. УПС је 

организован како би послодавци , а тиме и Ваше предузеће, постали фактор доношења 

одлука, а не сам средство за прикупљање средства .  

 

Уколико имате додатних питања, молим Вас обратите се контакт особи Јасмини Крецул  

на телефон 023-533-577 и 064-820-89-10 или погледајте сајт УПС-а  

www.poslodavci.org.rs 

Са жељом да се видимо на предстојећој промоцији и да остваримо  ефикасну сарадњу 

 

С поштовањем, 

 

                                                      За Унију послодаваца Србије - Послодавци  Зрењанина 

                                                                    Горан Ковачевић 


