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ФАКТИЧКИ РАДНИ ОДНОС И ХОНОРАРНИ РАД 
VERSUS МАКЕДОНСКОГ ПРАВНОГ СИСТЕМА

Апстракт: У условима брзих промена на тржиштима рада 
проузрокованих низом друштвено-економских фактора који 
се јављају у последње две деценије двадесетог века, „свет 
рада“ се више разликује од традиционалног система радних 
односа. Полазећи од такве претпоставке, аутори се окрећу ка 
одређеним формама рада који се разликују од радног односа 
чија правна основа је уговор о раду који се карактерише са 
евидентном субординацијом тј.  подређеношћу и надређеношћу 
између уговорних страна. У том правцу, рад се фокусира ка 
проучавању прикривеног радног односа, као најзначајнију форму 
у којој се јавља фактички радни однос као и ка хонорарном 
раду. Ови институти анализирају се кроз призме македонског 
радноправног система.

Кључне речи: радни однос, субординација, фактички радни 
однос, прикривени радни однос, хонорарни рад, хонорарци.
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Увод

Регулисање правног положаја радника и уређење њихових  услова 
за рад произлазе од самог чина постојања радног односа који се заснива 
између радника и послодавца. У највећем делу двадесетог века, социјална 
права радника били су у директној корелацији са правном одређеношћу 
појма „радног односа“, који у себе садржи „зависни“, субординирани рад 
радника и његов подређени положај (правни и економски) у односу на 
послодавца. Радно-правни однос, уствари претстављао је резидуалну 
категорију тј. једну страну лица бинарне поделе1 уговорних односа 
поводом и у вези са радом. Друга страна „лица“ бинарне поделе 
уговорних односа поводом и у вези са радом, обухватао је оне „радне 
односе“ које су почивали на правилима грађанског и трговачког али не 
и радног права.

На глобалном нивоу, појам „радни однос“ може да се дефинише 
као уговорни однос са којим лица која се називају „запосленима“ (или 
радницима) обављају одређени посао под одређеним условима и у 
замени за плату, на рачуну лица која се називају „послодавцима“2. У 
том смислу, радни однос и даље претставља доминантан и јединствен 
модел, на основи чега радници стичу приступ правилима која произлазе 
из радног права и социјалног осигурања. Ипак, сувремени радни 
односи нису имуни  на дубоке друштвене и економске промене које су 
настале у последњим деценијама прошлог века. Друштвене промене 
(глобализација, промене у организацији производње, технолошке 
промене) као и ново економско окружење ( повећавање заступљености 
услужних делатности, флексибилност и дерегулација тржишта) започели 
су да врше притисак у редефинисању „бинарног“ модела радних односа 
и властити обим заштите који произлази из радноправног система. 

1  Појам бинарна подела т.ј бинарни модел радних односа претставља универзални 
концепт за класификацију уговорних аранжмана поводом и у вези с радом односно 
радно-правним статусима који се јављају као последица ових уговорних ангажмана. 
„Криптолошка ознака“ која произлази из самог појма „бинарност“ уствари упућује ка 
традиционалној, бинарној подели односа у сфери рада на две доминантне категорије: 
субординирани радни однос (запослење) и самостални рад (самозапослење). Бинарна 
подела радних односа може да се посматра и кроз призму „договорног облика“ са 
којим се заснивају правни односи поводом и у вези са радом као и радно-правни статус 
субјеката који обављају одређени, лични рад за адекватну материјалну надокнаду. У том 
смислу, операционализација „бинарног модела“ може се сагледати и преко дихотомије 
између „уговора за запослење“ и статус запослених „лица“ са једне стране и „уговора 
за услуге“ т.ј статус „самозапослених лица“ са друге стране. У вези овога погледај: 
M.Freedland and N. Countouris, The Legal Constitution of Personal Work Relations, (Oxford 
University Press, 2011), 104. 

2  International Labour Conference, The Employment Relationship, (Report V1, 
International Labour Office, 2006), 7.
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Послодавци све чешће супституишу „уговор о раду“ као правни основ за 
заснивање радног односа са новим, модификованим правним облицима за 
задовољавање потребе  радника које почивају на концепту „независног“, 
„аутономног“ рада. При томе евидентан је ризик неадекватне заштите 
ових радника, јер правни основ њиховог радног ангажмана није уговор 
о раду, већ уговор грађанског т.ј трговинског права. У поређењу са 
периодом доминације „стандардног радног односа“3 и „фордистичког 
модела4 производње“, данас, на међународном плану, све чешће се 
јављају питања: да ли се једно лице налази у радном односу или је изван 
њега, као и каква радна и социјална права генеришу различне радно-
правне статусе радника5. Додатно, новонастала стања стално воде ка 
погрешној, противзаконитој или нејасној примени материјалног права, 
доводећи до стварања тзв. „прикривеног радног односа“ (тј. номинално 
квалификовање субординираног радника као „самозапослено лице“ и 
то у функцији избегавања „трошкова“ који произлазе из остваривања 
права из радног односа, социјалног осигурања и пореских обавеза према 
држави) и „нејасан“ тј. „амбигвитетан“ уговорни однос поводом и у вези 
с радом (који се формира у тзв. „сивој зони“ између радног и општег 
уговорног права6. Отуд, постаје  јасно да борба против „прикривеног 
радног односа“ и регулисање „нејасног уговорног односа“ произлази из 
начина одређивања субординације као кључног, битни елемент сваког 
радног односа. 

3  У највећем периоду двадесетог века (а нарочито након другог светског рата), 
радновоправни системи најразвијениих земаља су се градили на основама тзв. 
„архетипног“ модела стандарднога рада. Овај модел уствари може се илустровати 
преко фразе „радник који је склопио уговор за запослење на неодређено време, засновао 
је бинарни радни однос са пуним радним временом устандардним интервалима (на 
пример од 09.00 до 17.00, пет дана у радној недељи од понедељка до петка) и ради у 
просторијама послодавца.“ (око овога погледај: D.McCann, Regulating Flexible Work, 
(Oxford University Press, 2008), 4-5. Архетипни модел стандардног рада продужује са 
илустрацијом да стандардни радници обављају прецизно утврђене радне задатке у 
склопу велике произвођачке јединицеи они се налазе у субординираном положају у 
односу према њиховим произвођачем. (О овоме погледај: N.Countouris, The changing 
law of the employment relationship-comparative analyses in the European context, (Ashgate, 
2007) 71-85.

4  Из економско-социјолошке перспективе, „фордизам“ претставља процес масовне, 
серијске производње која се карактеризира са ужм специјализацијом рада радника 
који немају високо квалификоване вештине (о овоме види: B.Jessop, Thatcherism and 
Flexibility: The White Heat of a Post-Fordist Revolution (Aldershot: Edward Elgar,1991), 
136-137.

5  Еuropean Labour Law Network, Regulating the Employment Relationship in Europe: 
A Guide to Recommendation No.198, (Governance and Tripartism Department; International 
Labour Office, Geneve, 2013), 5.

6 :У вези овога погледај: N.Countouris, The changing law of the employment relationship 
- comparative analyses in the European context, (Ashgate, 2007), 71-85.
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1. Радни однос и његово одређење у оквирима 
међународне организације рада (МОР)

Хронолошки, међународна организација рада антицира пораст 
лица која се суочавају са недостатком радно-правне заштите још од 
педесетих година прошлог века.7 Ипак, прави третман ове проблематике 
у оквирима агенде МОР-а је резултат сазревања услова за предузимање 
адекватних мера, као и учесталост „нових“ облика ангажовања рада 
који произлазе из процеса екстернализације, отступање или аутсорсинг 
производње. У таквим околностима, нормативна и научно-истраживачка 
делатност МОР-а у последње две деценије усмерене су ка разрешавању 
двају генералних стања која могу да воде ка искључењу значајног 
броја радника из радноправне заштите инкорпориране у оквирима 
радног законодавства. Прво стање упућује на праксу „прикривеног“ и 
„објективно (нејасног) амбигвитетног“ радног односа, док друго се односи 
на „трилатералне радне односе“ који јасно указују на постојање радног 
односа, али стварају дилеме у погледу правог послодавца,  а с тим и на 
стварна права радника из радног односа8. Ипак, и поред недвосмисленог 
става МОР-а у односу на неопходност од интегралног уређења двају 
претходних стања, официјални документи који су произашли из 
заседања опште конференције у 2003. години изричито су искључиле 
„трилатералне радне односе“ из обима и садржаја будућег међународног 
инсрумента намењеног за уређивање проблематике радног односа, а 
то је препорука о радним односима бр.198 из 2006. године. Препорука 
број 198 састоји се од преамбуле и четири дела ( национална политика 
за заштиту радника у радном односу; утврђивање постојања радног 
односа; надзор и имплементација финалних одредница) који формирају 
посебне целине. У преамбули препруке истичу се основни разлози због 
којих се иде ка регулисању предмета и обима радног односа. Међу њима 
издвајамо: потешкоће у утврђивању постојања или непостојања радног 
односа у условима када прикривање радног односа или сам правни оквир 
који регулише обим радног односа, његово тумачење или примена су 
неадекватни и ограничени; потреба за разрешавање дилема које лица 
не третирају као раднике који су засновали радни однос, каква права 
имају ова лица и ко је њихов послодавац, у условима транснационалних 
пословних активности; потенцирање чињенице да потешкоће у 
одређивању постојања радног односа могу креирати озбиљне проблеме 

7  E.Marin, The Employment Relationship: The Issue at theInternational Level, 
(Boundaries and Frontiers of Labour Law – Goals and Means in the Regulation of Work, 
International Institute for Labour Studies, Oxford and Portland, Oregon, 2006), 339.  

8 N.Countouris, The changing law of the employment relationship - comparative analyses 
in the European context, (Ashgate, 2007), 163.
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за раднике који се налазе у таквом положају као и за њихове заједнице 
и друштво у целини; подвлачење констатације да недовољна јасноћа у 
односу постојања радног односа може утицати на лошу конкуренцију 
и ефекивну заштиту радника и сл9. 

Препорука бр. 198 утврђује да предност у одређивању постојања 
радног односа имаће чињенице које се односе на обављању рада и 
плаћање радника, независно о самом називању уговора између уговорних 
страна10. Даље, препорука одређује неколико општих смерова са којима 
ће се олакшати утврђивање постојања радног односа. Такви смерови су: 
утврђивање широког обима мера за одређивање постојања радног односа; 
увођење правне презумције о постојању радног односа која ће се састојати 
од испуњења једног или више индикатора и детермисање радноправног 
положаја одређених категоријама радника (у облику запослених и 
незапослених) али само као резулат претходних консултација између 
социјалних партнера.11 Један од основних механизма утврђивања 
постојања радног односа је и утврђивање услова на чијој основи 
почива радни однос,а то су субординација или зависност. У том смислу, 
препорука бр.189 утврђује да земље-чланице МОР-а требају да утврде 
специфичне индикаторе са којима ће се одредити постојање радног 
односа. Препорука утврђује две врсте индикатора и то: индикаторе 
повезане са обављањем рада и индикаторе повезане са плаћањем 
радника. У оквирима индикатора повезаних са обављањем рада могу се 
срести: смерови и контрола друге уговорне стране; интеграција радника 
у организацију предузећа; обављање рада у оквирима утврђеног радног 
времена или утврђеног радног места које одређује уговорна страна 
која има потребу за адекватни рад; адекватно трајање и континуитет 
у обављању радних активности; обавеза доступности радника или 
власништво уговорне стране која има потребу за адекватан рад на 
опреми, материјалима и средствима за рад.12  Индикатори повезани са 
плаћањем радника обухватају: периодичне исплате плата радницима; 
чињеницу да таква плата представља једини и главни извор прихода 
радника; одреднице о плаћању у натури (као што су надокнаде за храну, 
боравак, пут); признавање одређених надокнада за плату као што су 
надокнаде за време, плаћен недељни или годишњи одмор, обавезе за 
плаћање материјлних трошкова за службени пут радника као и отсутност 
финансиског ризика на страни радника13.

9 Погледај: Препорука за радни однос, 2006 (бр.198), Преамбула.
10 Препорука за радни однос, 2006 (бр.198), тачка 9.
11 Препорука за радни однос, 2006 (бр.198), тачка 11.
12 Препорука за радни однос, 2006 (бр.198), тачка 13(а).
13 Препорука за радни однос, 2006 (бр.198), тачка 13(б).
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2. Радни однос и његова појмовна одредба у 
македонском радноправном систему

Одређивање појма „радног односа“ претставља једно од 
најкомпликованијих питања радног права, јер од начина његовог 
утврђивања зависи персонални обим радног законодавства и положј 
лица која имају потребу за радноправном заштитом. Према Закону о 
радним односима Републике Македоније14 радни однос се дефинише 
као уговорни однос између радника и послодавца у коме се радник 
добровољно  укључује у организован процес рада код послодавца, за 
плату и друга примања, лично и непрекидно обавља посао по упутствима 
и под надзором послодавца15. Покушај за теоријску демистификацију 
појма „радног односа“ одређеног Законом о радним односима, води ка 
утврђивању елемената овог појма. Кључни елемент радног односа је 
елемент- субординација са чијом помоћи inter alia се обавља ограничење 
између уговора о раду и осталих уговора поводом и у вези са радом. 
Закон о радним односима имплицитно упућује на два обележја 
субординације а то су укључење (радника) у организованом процесу рада 
код послодавца и обављање рада (од стране радника) по упутствима и 
под надзором послодавца. Обележје „обављање рада по упутствима и под 
надзором послдавца претставља дужност радника да поштује захтеве и 
упутства послодавца у вези са испуњавањем радних односа из уговора 
о раду16. Даље разлагање овог обележја са стране македонске правне 
доктрине упућује ка одређеним његовим својствима као што је обављање 
рада на одређеном месту т.ј обављање рада у одређено радно време17. 
Обележје „укључивање у организирани процесу рада код послодавца“, 
претпоставља да радник приликом обављања рада треба да се брине 
само о резултатима и ефектима свог рада, придржавајући се притом 
начина и организације рада од стране послодавца. Позитивно-правну 
потврду за ово обележје проналазимо у одредби ЗРО која истовремено 
претставља одредбу којом се верификује и обележје вршења рада према 
упутствима и под надзором послодавца. Тако, закон уврђује да је радник 
дужан да савесно обавља свој посао на радном месту за које је закључио 
уговор о раду, у времену и месту који су одређени за обављање рада, 
поштујући организацију рада и пословну активност  послодавца18.

14 Закон за работните односи, (Сл.весник на Р.Македонија, бр.62/05 од 28.07.2005 
година).

15 Закон за работните односи, члан 5, став 1.
16 О овоме погледај: Закон за работните односи, члан 31.
17 О овоме види: Г.Старова, Трудово Право, (Просветно дело А.Д Скопје, 2005), 242.
18 О овоме погледај: Закон за работните односи, члан 30, став 1.
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 Анализа позитивно-правне одређености субординације упућује 
ка закључку да радничко право у Републици Македонији препознаје 
само правну али не и економску субординацију, према којем одређивање 
постојања радног односа би зависило од економске везе између радника 
и послодавца. Економска субординација уствари значи да „зависни“ тј. 
субординирани радници би били и она лица која раде, а не придржавају 
се правилима пословања утврђеним од стране послодавца. Ипак, у 
Републици Македонији преовладава став да правна субординација је 
једини правилан и прецизан критеријум за одређивање уговора за рад 
без кога би било немогуће његово разликовање од осталих уговора на 
чијој основи се обавља такође неки одређени рад и се добија одређена 
надокнада, као што су на пример уговори за дело19.

3. Појам за „фактички радни однос“ и појавни 
облици фактичког радног односа

Радни однос је праван однос. Он се уређује Законом о радним 
односима, другим законом, колективним уговором и уговором о 
запољшавању20. Argumentum a contrario, заснивање и трајање радног 
односа који је супротан адекватним правним прописима, утиче на 
његову законитост и правну валидност21. Радно-правна теорија и 
пракса препознају својства и карактеристике овог односа, називајући 
га  „фактички радни однос“22. Отуда, фактички радни однос може да 
се дефинише као однос поводом и у вези са радом, тј. „запослење“ 
чији правни основ је неправилан, незаконит, непостојећи (уопште не 
постоји) или је престао да важи при чему радник стварно и редовно (без 
узурпирања радног процеса и неовлаштеног обављања радних задатака) 
обавља своје радне обавезе које произлазе из таквог односа23. Фактички 
радни однос претставља комплексан и интегралан  концепт који може 
да обухвати више различитих стања у којима радник обавља радне 
активности за рачун послодавца. Ова стања су детермисана од облика у 
којима се практикује фактички радни однос. Њих проналазимо у четири 

19 Г. Старова и Т. Беличанец, Трудово право (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- 
Скопје, Правен факултет - Скопје, 1996),129-130.

20 Закон за работните односи, члан 2 став 2.
21 A.Frimerman i A.Nikolič, Samoupravni Radni Odnosi, (Centar za radničko 

samoupravljanje, Beograd, 1980), 365. 
22 Појам фактички радни однос употребљава већина радничко-правних 

теоретичара из бивше Југославије (Балтић, Деспотовић, Николић, Поповић и сл.) У 
сувременом радничком праву, појам „фактички радни однос“ има више појавних облика 
међу којима припада и појам „прикривени радни однос.“ 

23 A.Baltič i M.Despotovič, Osnovi Radnog Prava Jugoslavije – sistem radnih odnosa – I 
Osnovni Problemi Soiologije Rada, (Savremena Administracija, Beograd, 1971), 41. 
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дескрипције „правног основа“  које произлазе из дефиниције фактичког 
радног односа. Прва дескрипција, апострофира неправилност правног 
основа с којим се заснива фактички радни однос. У пракси,под овим 
дескрипцијама најчешће се подразумева уговорно ангажовање једног 
радника са уговором о делу (или другим уговором који произлази из 
општег уговорног права) са циљем да се прикрије његов стварни радно-
правни статус као лица које се налази у субординисаном положају у 
односу на послодавца и да се избегну повећани трошкови који произлазе 
из пореског система и система социјалног осигурања24.Отуда, уговори из 
грађанског права уопште стално се јављају као симулирана правна дела 
која „маскирају“ постојање уговора за запослење и тамо где су испуњени 
елементи радног односа25.Друга дескрипција фактичког радног односа 
произлази из његовог атрибута као „незаконитог“ радног односа.
Уствари, незаконитост претставља општу карактеристику свих облика 
у којима може да се појави фактички радни однос. Незаконитост као 
дескриптор фактичног радног односа повезујемо  са неколико фактичких 
форми рада које се јављају као последица незаконитости у поступку 
заснивања радног односа, или тачно одређене форме у том поступку. 
У оквирима ове каегорије доводимо радне односе који се заснивају са 
радником који не испуњује предвиђене или прописане услове, даље, 
радне односе којису засновани без да се јави било каква пореба за 
радником, без да се поштује форма уговора и слично26.Трећа дескрипција 
из дефиниције факичког радног односа упућује на непостојање правног 
основа за заснивање радног односа. Овај опис уствари намеће закључак 
да фактички радни однос постоји али он не почива на ниједном правном 
основу за обављање рада (уговор озапослењу или други уговор из 
грађанског права.) Сматрамо да овај облик фактичког радног односа 
по својим карактерисикама је најближи појму „непријављени рад“. 
У условима непријављеног рада, стално (али не и увек) радник нема 
кривицу за фактичко „заобилажење“ законских прописа  и правног 
поступка за заснивање (правног) радног односа. Отуда, у теорији 
проналазе се мишљења према којима радник који без своје кривице 
заснива незаконит радни однос (тј. обавља непријављени рад) сматраће 
се да се налази у радном односу који у суштини није радно-правни већ 
фактички27.Коначно, последња дескрипција фактичког радног односа 

24 J.Kulušič, Isplati li se fleksibilnost, (TIM press, Zagreb, 2009), 109.
25 Љ.Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе (Правни 

факултет Универзитета у Београду,2013), 217.
26 A.Nikolič, Radni Odnosi-Priručnik za primenu propisa o radnim odnosima, (IRO 

“Privredna Štampa”, Beograd, 1979), 15-17.
27 T. Popovič, Komentar Zakona o radnim odnosima, (Pravno-ekonomski centar, 

Beograd, 1978), 47.



Проф. др Тодор Каламатиев, др Александар Ристовски, Фактички радни 
однос и хонорарни рад..., Радно и социјално право, стр. 1-28, XVIV (1/2015)

9

обухвата ону правну ситуацију у којој радни однос продужава да постоји 
и поред отсутности правног основа ( који је истекао или престао да 
важи). Теорија  упућује на најмање две форме фактичког радног односа 
које произлазе из овог дескриптора и то: фактички радни однос који 
је настао након истека радног односа који је заснован на одређено 
време и фактички радни однос који је настао након престанка важења 
претходног радног односа28. У првом случају реч је о „радном односу“ 
који је настао (прећутно) након истека одређеног временског периода, 
тј. након испуњавања објективног услова због којег је заснован радни 
однос на одређено време. Други случај односи се на оне (прећутном) 
фактичке радне односе који теоретски могу настати непосредно након 
престанка (претходног) радног односа радника код истог послодавца (на 
пример, након истека отказног рока радника код послодавца). 

Да резимирамо, фактички радни однос претставља специфичан 
облик „радног односа“ који је присутан у радноправној теорији и пракси 
(чија тенденција је заштита савесних радника). Ипак за разлику од 
радноправне теорије и праксе, која фактичком радном односу „додељују“ 
третман „специфичног облика радног односа“, радно законодавство се 
ограничава једино на радно-правни однос. Овакав приступ позитивно-
правним прописима уобичајено произлази из „обазривости“ законодавца 
за потенцијално злоупотребљавање или учестало ступање у „уговорне 
односе поводом и у вези са радом“ за које се по правилу заснива 
стварнирадни однос29. Друго теоретско питање које има велики значај 
за цели правни третман фактичког радног односа је питање везано за 
правне последице које произлазе из обављања рада у оквирима овог 
„радног односа“. Фактички радни однос претставља незаконити радни 
однос. То значи да је овакав однос, чији правни основ је уговор склопљен 
између радника и послодавца,  неважећи и ништав. Сагласно општем 
уговорном праву ништавни су и они уговори који су супротни законским 
и моралним нормама. Код ништавних уговора нису испуњени услови 
за настајање и пуноважност уговора30. Према закону о облигационим 
односима Републике Македоније, уговор који није у сагласностиса 
Уставом, законима и добрим обичајима је ништаван31. Поништење 
уговора за запслење по правилу делује ретроактивно и уговор се враћа 
у првобитни положај тј. сматра се као да уопште није склопљен. У 

28 A.Nikolič, op.cit, бр.829, 18-21.
29 О овоме види: П.Јовановић, Радно право, (друго, измењено и допуњено издање, 

Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, 1998), 364.
30 Г.Галев и Ј.Дабовић Анастасовска, Облигационо право, (Универзитет „Св. Ћирил 

и Метод“, Правни факултет „Јустинијан Први“-Скопље, 2008), 445.
31 Закон за облигационите односи, (Сл.весник на Р.Македонија, бр.18/2001 од 

05.03.2001),члан 95, став 1.
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оваквим околностима, најзначајнија последица из ништавности уговора 
за запослење је реституција (враћање на оно што је дато без основа). 
Јер уговор није настао тј. није изазвао правне последице није правично 
нити правно издржано било која од страна да задржи оно што је 
примила32.  Ипак, закон о облигационим односима прописује одређени 
„искључак“ из ове, примарне последице ништавности уговора. Уколико у 
конкретном случају постоји немогућност за „повратак између уговорних 
страна оно што су примили“, или ако природа ономе што је испуњено, 
сесупротставља  повратку,датће се адекватна новчана накнада, према 
цени у време доношења судске одлуке уколико закон не одређује ништа 
друго33. Ова одредба закона о облигационим односима имплицитно води 
ка закључку да ништавност уговора за запослење и правне последице 
од такве ништавности могу попримити другачији карактер из аспекта 
радног права и то у условима када је дошло до извршавања уговора, тј. 
да радник је стварно и фактички започео да обавља радне обавезе које су 
предмет ништавног уговора. Уговор о раду претставља размену рада за 
плату, па је  споран сами чин „повратка“(реституције) рада ког је радник 
уложио као резултат склопљеног уговора. Тако у овом случају долази до 
примене теорије фактичког радног односа  која почива  на претпоставци 
да је радни однос, као фактичко стање постојао и радник стварно и 
ефективно обављао радне задатке за које је приступио на посао. Отуда 
и закључак да поништавање уговора о раду и његово ретроактивно 
дејство не могу да утичу на већ обављени посао као и на права која је 
радник стекао као резултат обављања  тог рада 34. 

3.1. Прикривени радни однос као појавни 
облик „фактичког“ радног односа
Претходно смо констатовали да интегрални појам „фактичког 

радног односа“ има неколико различитих појавних облика. Имајући 
у виду нове друштвено-економске односе и нове форме организације 
пословно-производних процеса, утврђујемо да кључни изазов са којим 
се суочава сувремено радно право је детектовање и „борба“ против тзв. 
„прикривеног радног односа“ као најчешће експлоатисану варијанту 
фактичког рада тј. фактичког радног односа. Прикривени радни однос 
(лажно самозапошлавање, привидан независни рад) уствари претставља 
„намерно“ квалификовање радног односа (који испуњава битне елементе 
утврђене законом) као други уговорни однос поводом и у вези са радом 
(који произлази из општег уговорног права), са циљем да се смање 

32 Г.Галев. и Ј.Дабовић Анастасовска, op.cit, 450. 
33 О овоме погледај: Закон за облигационите односи, члан 96, став 1.
34 A.Baltič i M.Despotovič, op.cit, 218. 
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трошкови послодаваца који би произашли из правилне примене прописа 
у сфери радног, социјалног и пореског законодавства. Пракса обилује  
случајевима „погрешне“ или „противправне” класификације уговора 
који по својој природи и карактеристикама претстављају стварни 
уговори за рад, али  су номинално одређени као пословни уговори  или 
други уговори за лично обављање одређеног рада који не претстављају 
правни основ за заснивање радног односа. Утврђивање обележја, 
односно индикатора субординације, претставља основни механизам за 
одређивање стварне правне природе једног уговорног односа  поводом и 
у вези са радом. Ипак, поступак за детектовање „прикривеног“ правног 
односа може се суочити са одређеним потешкоћама чак и у условима 
када постоје јасни индикатори  који упућују на субординацију. У том 
смислу, радно право познаје више правних техника за „борбу“ против 
ових нежељених појава. Уобичајене правне технике које постоје у 
компаративним радноправним системима су: законска презумција о 
постојању радног односа и техника „ предности чињеница“.

Презумција о постојању радног односа може се дефинисати на два 
начина у зависности од чињенице  да ли доминирају „суштински“ или 
„процесни“ аспекти35. „ Суштинска“ дефиниција презумције имплицира 
да један уговоран однос поводом и у вези са радом ће се третирати 
као радни однос уколико су у конкретном случају испуњени одређени 
услови који су утврђени законом. „Процесна“ дефиниција презумције 
означава да уговорни однос поводом и у вези са радом ће се третирати 
као радни однос, уколико су у конкретном случају испуњени конкретни 
појединачни индикатори који упућују на постојање субординације, осим 
уколико послодавац не докаже супротно  тј. уколико је евидентно да 
су стране приступиле склапању уговора који је различан од уговора о 
раду. Компаративна нормативна анализа  упућује на више различитих 
приступа у одређивању презумције о постојању радног односа. Најчешће 
презумција се разматра кроз призму  обима њене примене. Отуда, 
одређене земље (на пример Холандија) предвиђају шири обим примене 
презумције, који полази са претпоставком да све односе поводом и у 
вези рада (које испуњавају критеријуме субординације) треба да се 
третирају као радни односи36. Друге земље (на пример Малта) предвиђају 

35 Casale.G, The Employment Relationship: A General Introduction, (The Employment 
Relationship – A Comparative Overiew, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 
International Labour Office, Geneva, 2011), 26.

36 Холандско радно законодавство, уствари предвиђа две презумције о постојању 
радног односа који произлазе из закона за флексибилност и сигурност. Са првом 
презумцијом предвиђа се да сам чин редовног рада радника за одређеног послодавца 
у периоду од три узастопна месеца (који обухватају обављање одређених радних 
активности у свакој појединачној недељи или рад од најмање 20 радних сати у току 
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испуњавање једног или више специфичних индикатора субординације 
(тзв. каталог индикатора)37, у функцији доказивања постојања радног 
односа. У земљама бивше Југославије законска презумција о постојању 
радног односа проналази се у радном законодавству Републике Хрватске. 
Хрватско радно законодавство утврђује да серадни однос и даље заснива 
уговором о запошљавању, али уколико послодавац склопи уговор о 
обављању одређеног рада са радником који са гледишта природе и врсте 
, као и овлашћења послодавца има обележје рада за који се заснива 
радни однос сматраће се да је уговор о раду склопљен осим уколико 
послодавац не докаже супротно38. Ипак ова презумција нема практичног 
значаја све док правна природа тог уговора не постане спорна. Она ће 
моћи да изрази праву намеру законодавца, само уколико се неко позове 
на њу, а тај субјект може да буде или радник у случају радног спора за 
одређивање правне природе његовог уговорног односа са послодавцем 
или надлежни државни орган који врши надзор над применом прописа 
који произлазе из радног законодавства39.       

Техника „предности чињеница“ је метод за одређивање постојања 
радног односа који се надовезује техници за презумцију постојања 
радног односа. Ова техника даје предности „стварној“ (фактичкој) у 
односу на деклараивно изражену вољу уговорних страна о уређивању 
њиховог међусобног односа поводом и у вези са радом. Техника 
„предности чињеница“ у сушини је намењена да омогући темељиту 
једног месеца.) је правна претпоставка да је лице склопило уговоро запошљавању. Са 
другом презумцијом се утврђује да уговор у ком уопште није одређен број радних 
сати које радник треба да одради третираће се као уговор о запошљавању и то са 
толиким бројем радних сатова колико што је износио фактички број радних сати које 
је радник одрадио у прошла три месеца од потписивања уговора. Погледај: F.Pennings, 
The Protection of Working Relationships in Netherlands, (The Protection of Working 
Relationships: A Comparative Study, Kluwer Law International, 2011), 90-93. 

37 Радно законодавство Малте предвиђа „каталог“ који обухвата осам индикатора, 
од којих треба да се испуне најмање пет или више да би се рачунало да је радни однос 
заснован. Такви индикатори су: 1.стицање намјање 75% од годишних прихода од једног 
наручиоца; 2 наручилац рада одређује вид и обим обављања рада; 3 средства, опрема и 
материјали за рад налазе се у власништву наручиоца рада; 4. наручилац рада одређује 
распоред радног времена или минимални период рада вршилаца радње;5. вршилаца 
радње се обавезује на лично извршавање рада и он не сме да отступи обављање рада 
неком другом лицу; 6. вршилац радње је интегриран у организацијском процесу рада 
или хијерархији наручилац рада; 7.радна активност за коју је ангажован вршилац 
радње спада у главну делатност наручилац радње и 8. вршилац радње обавља радне 
задатке  који су слични радним задацима  које извршавају стално запослена лица 
или лица која су пре тога имаиа статус „запослених лица“ код наручилац рада који 
је отступио од обављања конкретне радне активности путем аутсорсинга. О овоме 
погледај: Employment Status National Standard Order, (Legal Notice 44 of 2012), Article 3.

38 Zakon о Radu, (НН 93/14), члан 8, став 2.
39 I.Govič, D.Marinkovič Drača, Ugovor o Radu, (TIM press, Zagreb, 2005), 14.
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и дубинску анализу судова у утврђивању стварног односа поводом 
и у вези са радом који се успоставио и се одвијао између уговорних 
страна. У том правцу, воља уговорних страна у одређивању „правног 
идентитета“ уговора биће релевантна, јер судови се не вежу за 
дескрипцију или дефиницију уговорног односа са стране његових 
субјеката40. Примењујући технику примарности чињеница, судови се 
стичу надлежношћу да „преквалификују“ лажни радно-правни однос 
радницима у прави, обавезујући послодавце на ретроактивну исплату 
свих неисплаћених материјалних надокнада (на пример плате, додатке 
за прековремени рад,надокнаде за плате за време коришћења плаћених 
одмора, одсуства и слично) који су следовали радницима са заснованим 
фактичким (тј. прикривеним) радним односом. У одређеним земљама, 
принцип предности  чињенице је уздигнут на ниво уставног начела41. 
Друге земље експлицитно инкорпоришу овај принцип у оквирима 
радног законодавства42.Коначно јуриспруденција претставља основни 
извор за регулисање принципа примарности чињеница у највећем делу 
радноправних система европских земаља. У том смилсу примарност 
чињеница је каракерисична како за судску праксу европских земаља које 
припадају у систему „обичајног права“ (на пример: Велика Британија43), 
тако и за европске земље које су верне „цивилној правној традицији“ 
(на пример Француска 44) и друге.

40  European Labour Law Network, Characteristics of the Employment Relationship, 
(Thematic Report, Contract No. VC/2008/1211), 20.

41  Устав Колумбије из 1991. године уважава „принип примарност чињенице“ у 
односу на форме уговора које се склапају између радника и послодавца (чл.51) Устав 
Венецуеле из 1999 утврђује да нити један закон не сме да предвиђа одредбе са којима 
ће се променити неотуђива и прогресивна права радника. У области радних односа 
реалност има већи значај него форма или појавни облик...(чл.89).   

42  Законик рада Пољске утврђује да под појмом „запослење“ подразуме се 
запослење у оквирима заснованог радног односа без обзира на назив уговора са којим 
се уређују односи између договорних страна (члан 21, део 1, став 1) Незаконита је свака 
замена уговора о запошљавању са грађанско-правним договором (члан 22, део 1, став 2).

43  Приступ британских судова у случајевима Protectacoat Firthglow v Szilagyi 
(2009) IRLR 265 и Autoclenz v.Belcher (2011) UKSC 41, састојао се од „дубље“ анализе 
која је изашла из оквира формалног садржаја третираних уговора. Уговори су садржали 
одређене клаузуле које могу да се третирају и као тенденциозне и које су оовориле више 
дилема у односу на радноправни статус радника (на пример клаузула која утврђује да збг 
избегавања било какве сумње у погледу природе уговора, овај уговор неће се третирати 
као уговор о раду“...и зато радник неће стећи права која уживају запослена лица.    

44  Социјално оделење касационог суда Француске у случају бр. 07-44.759 из 
19 маја 2009. године утврдио је да постојање радног уговора не зависи ни од воље 
договорних страна, ни од формалног називања уговора. Постојање радног односа 
зависи од околности у којима се обавља конкретна радна активнст... 
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На крају, примећујемо да од земаља бивше Југославије, техника 
примарности чињеница је инкорпорисана у радном законодавству 
Републике Словеније. У том смислу, словеначко радно законодавство 
забрањује склапање уговора који произлазе из грађанског права, 
у случају када су испуњени адекватни елементи који детерминишу 
постојање радног односа45.

Пракса „прикривања“ радног односа је присутна и на тржишту 
рада Републике Македоније.Ипак, сматрамо да у Републици Македонији 
отсуствује систематски приступ у идентификовању ове незаконите 
праксе. Додатно, прикривени радни однос је недовољно проучен и са 
стране радноправне доктрине. Закон о радним односиима нити било који 
други закон у корпусу прописа који сачињавају радно законодавство не 
садржи одредбу са којом би се зауставило прикривање стварне правне 
природе уговора ког су склопиле уговорне стране (који је у суштини 
уговор о раду). Овакво стање указује на недостатак одредба које могу 
да се третирају као технике „законске презумције о постојању радног 
односа“ или „предности чињенице“. Додатно, из судске праксе произлази 
да уговори о делу склопљени између уговорних страна сматраће се 
пуноважећима, уколико су склопљени у сагласности са прописима 
општег уговорног права. У том смислу, македонска судска пракса не 
познаје могућност подизања спора за утврђивање стварног радноправног 
статуса субјекта уговора за дело који испуњава „фактичке „ претпоставке 
да се третира као субјект уговора о раду т.ј радник. Уместо тога, предмет 
судских спорова у односу на уговоре за дело најчешће је неиспуњавање 
уговорних права и обавезе утврђене  у уговору.(тј. неисплаћање уговорне 
надокнаде или неизвршавање уговореног рада). Све ово води ка једном 
погрешном правном стању да уговорне стране имају неограничену 
слободу у одређивању назива њиховог уговора и апсолуну аутономију 
у уређивању њихових међусобних права и обавеза све док уговор није 
супротан уставу, законима и добрим обичјима. У пракси, један уговор 
који номинално (по свом називу) и по свом садржају припада у домену 
грађанског права може да буде правно важећи из аспекта општег 
уговорног права, али у исто време он може да буде и „ништаван“ из 
аспекта радног права, јер фактички однос између страна адекватан је 
са одређеним правним односом за ког се склапа уговор о запошљавању. 
Ипак, сам чин проглашења оваквог облигационо-правног уговора 
ништавним из аспекта радног права треба имати одређени правни 
основ. Јер у македонском радном законодавству не постоје одредбе са 
којим се утврђује принцип „презумције радног односа“, нити принцип 
„примарност чињеница“, а у македонској судској пракси не проналазе 

45  Zakon o delovnih razmerjih, (Uradni List RS, št.21/2013), члан 11, став 2.



Проф. др Тодор Каламатиев, др Александар Ристовски, Фактички радни 
однос и хонорарни рад..., Радно и социјално право, стр. 1-28, XVIV (1/2015)

15

се одлуке које разрешавају правну шупљину која произлази из праксе 
„прикривања“ или „погрешне квалификације“ уговорних односа између 
страна о питањима поводом и у вези са радом, закључујемо да једини 
(могући) правни основ за заштиту радника који се налазе у оваквом 
правном положају су општа начела и одредбе које произлазе из закона за 
облигационе односе. Особит значај у овом конексту могу имати одредбе 
које се односе на тзв. „привидног“ уговора. Закон за облигационе односе 
утврђује да привидни уговор нема дејства између уговорних страна46.
Ако привидини уговор прикрива неки други уговор, овај други уговор 
важи ако су испуњени услови за његову правну исправност47.

Актуелни приступ македонског законодавца у борби за „откривање“ 
прикривеног радног односа је фокусирана једино према лицима која су 
ангажована у јавном сектору. Наиме, 12.02.2015, скупштина Републике 
Македоније усвоила је тзв. „Закон о трансформацији у редовни радни 
однос“48. Разлози за доношење оваквог закона проналазе се у потреби 
за решавање дугогодишње негативне праксе „запошљавања“ лица у 
јавном сектору чији правни основ није уговор о раду па они не припадају 
режиму радног законодавства. Циљ овог закона је трансформација 
у радни однос на неодређено време лица ангажована по уговору 
за волонтирање, уговор о делу, и/или ауторски уговор или други 
уговор са којим су лица ангажована за обављање рада (уговора), која 
обављају посао у органима државне власти, установама из области 
културе, образовања, здравља, дечје и социјалне заштите основане у 
Републици Македонији и јединицама локалне самоуправе као и јавним 
предузећима, заводима, фондовима и другим правним лицима чији 
оснивач је Република Македонија, као и ограничење периода и броја 
лица која могу да се ангажују уговором49. Даље, законом се предвиђају 
лица која ће добити могућност за трансформацију радног односа на 
неодређено време (то су лица која обављају послове на основи уговора 
у периоду од најмање 3 месеца рачунајући до 30.11.2014 године а која 
такође имају важеће уговоре  у моменту трансформације), динамика у 
трансформисању  радног односа, начин трансформисања радног односа, 
ограничења за будуће ангажовање радника са волонтерским уговорима 
и уговорима за дело и сл50. Усвајање овог закона неминовно упућује 
на закључак да се велик број лица у јавном сектору налазио и још се 
налази у „прикривеном“ радном односу и да преко овог закона ће стећи 

46  Закон за облигационите односи, члан 58, став 1.
47  Закон за облигационите односи, члан 58, став 2.
48  Закон за трансформација во редовен работен однос, (Сл.весник на РМ бр.20/2015).
49  Закон за трансформација во редовен работен однос, члан 1.
50  Закон за трансформација во редовен работен однос члан 2-7.
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право на стварно идентификовање њиховог уговорног односа, а то је 
радни однос као основ за „интегрисање“ ових радника у систем радно-
правне заштите. Ипак, закон за трансформацију у редовни радни однос 
оставља простор за „сумњу“ у правилном схватању и идентификовању 
прикривеног радног односа као противзакониту и недозвољену правну 
праксу ангажовања радника. Наиме, третирани закон у једну од својих 
одредби намеће забрану  институције да ангажују лица за обављање 
физичког или интелектуалног рада на основу уговора о делу на више од 
1%  од укупног броја запослених на крају прошле године тј. више од три 
лица у институцијама у којима укупни број запослених је мањи од 300 
лица51. При томе  „дозвољени“ уговори о делу  (до 1% од укупног броја 
запослених до краја прошле године, тј. до три лица у институцијама у 
којима укупни број запослених је мањи од 300 лица) не смеју да трају 
дуже од 24 месеци52. Отуда се намеће дилема „ да ли законодавац и 
даље легитимише праксу „запошљавања“ радника у јавном сектору са 
уговором о делу која је истини за вољу значајно ограничена фиксирањем 
броја радника који могу да буду ангажовани по овом правном основу 
или да „законодавац ограничава склапање било каквог уговора о делу 
као правни основ за ангажовање али не и „запошљавање“ радника? 
Сматрамо да законодавац продужава да даје „легитимитет“ за склапање 
уговора о делу као „правног основа“ за запошљавање радника у јавном 
сектору са том разликом што склапање ових уговора је видно ограничено. 
Овакав присуп законодавца ultima ratio не решава дилему за праву 
„борбу“ против праксе прикривања радног односа. Додатна потврда 
ове аргументације је факт што закон за трансформацију у редовни радни 
однос је закон са којим се „трансформише“ радни однос на „фактички“ 
запослена лица у јавном сектору , док „фактички“ запослена лица у 
приватном сектору се налазе још у рањивом положају и за њих још није 
успостављено адекватно правно решење којим ће се идентификовати 
њихов прави радно-правни однос.

4. Хонорарни рад и правни положај „хонорараца“ 
у македонском радном законодавству

У отсуству адекватног „статусног термина за називање лица 
која остварују приходе од обављања физичког и/или интелектуалног 
рада, на основи уговора о делу, ауторског уговора или другог уговора 
за обављање рада, општа јавност у Републици Македонији (пре свега 
различити писани и електронски медији) започела је са колоквијалном 

51  Закон за трансформација во редовен работен однос, члан 8, став 1.
52  Закон за трансформација во редовен работен однос, члан 8, став 2.
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употребом термина „хонорарци“. Термин „хонорарци“ приказује два 
суштинска обележја ове нове категорије субјеката на тржишту рада. 
Прво основно обележје истиче  „хонорарни“ карактер њиховог рада, 
који претставља „самостално“ и „независно“ обављање одређеног 
физичког или психичког рада за одређену надокнаду, т.ј „хонорар“. 
Друго основно обележје па истиче лични аспект (intuitu personae) у 
њиховом уговорном односу. Ипак, радно-правни тј. социјално-правни 
статус хонорараца упште није толико хомогена категорија колико  нам 
изгледа. Ова категорија вршилаца услуге, уствари интегрише неколико 
различитих подгрупа физичких лица  која се налазе у различитом 
радно-правном положају, имају различити степен самосталности, тј. 
зависности у односу на њиховог (једног или више) послодавца тј. оног ко 
их плаћа и стичу различита права и обавезе у односу система социјалног 
осигурања. Углавном, њихов правни положај, права и обавезе, дисперзују 
се у 5 посебна закона на којим почивају темељи радног и социјалног 
законодавства Републике Македоније а то су: Закон о радним односима, 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о здравственом 
осигурању, Закон о допруносима за обавезно социјално осигурање 
и Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености53. У 
одредбама ових закона који су релевантни за уређивање правног положаја 
и социјалних права и обавеза „хонорараца“  тражимо одговоре на следећа 
питања: која лица се третирају као хонорарци? Постоје ли разлике између 
лица која спадају у самој групи хонорараца? Која су њихова социјална 
права и обавезе? И на који начин ови радници остварују своја права т.ј 
испуњавају обавезе које су утврђене законом?

Структурно, прве имплицитне одредбе са којима се рађа могућност 
радног ангажовања хонорараца, срећемо у Закону о радним односима. 
Овај закон предвиђа могућност за уговорно извршавање одређених 
послова који су „изван делатности послодавца, са тиме што ти послови 
спадају у групу који се извршавају „ван радног односа“. У том смислу, 
радно законодавство допушта склапање „посебних уговора“ у чијем 
предмету припада и обављање одређених самосталних послова т.ј 
културно-уметнички рад који је саставни део културно-уметничке 
делатности54. Кључни новитет, у овом делу позитивно-правног садржаја 
закона о радним односима, је корелација посебних уговора са обавезама  
које произлазе из система обавезног социјалног осигурања. У том 
смислу, надокнаде за извршени рад из посебних уговора, подлежу 

53  Измене ових закона са којима се уређују одредбе за „хонорарни рад“ датирају 
од 29 јула 2014 године (Сл.весник на Република Македонија, бр.113),  а ступили на 
снагу од 01.01.2015.

54  О овоме погледај: Закон за работните односи, члан 252, став 1 и став 2.
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на плаћање доприноса из обавезног социјалног осигурања сагласно 
са законом55. Кључне одредбе са којима се регулише правни положај 
„хонорараца“, у ствари лица која обављају одређени рад или услугу за 
одређену надокнаду су предмет уређења законских прописа у сфери 
ширег социјалног законодавства. Генерално, права „хонорараца“ се 
утврђују са законским прописима у сфери пензијског и инвалидског тј. 
здравственог осигурања, док њихове обавезе ( пре свега оне око плаћања 
а у одређеним случајевима и прорачунавање и уплата доприноса) су 
предмет уређења прописа у сфери доприноса за обавезно социјално 
осигурање.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању предвиђа неколико 
одредби намењених ка институционализовању правног положаја 
„хонорараца“. Као прво овај закон проширује круг „осигураника“ са 
категоријом лица која остварују приходе од извршавања физичког или 
интелектуалног рада  на основу једног или више уговора о делу и/или 
ауторских уговора или других уговора којим је одређена надокнада за 
обављени рад уколико је укупни нето износ прихода по том основу већи 
од износа минималне плате утврђене законом56. Идентичну одредбу 
предвиђа и закон о здравственом осигурању који овој категорији лица 
преписује статус „осигураника“57. Стицање својства „осигураника“ 
у обавезном социјалном осигурању, омогућује лицима која остварују 
приходе од обављања физичког или интелектуалног рада на основи једног 
или више уговора о делу и/или ауторских уговора или других уговора 
са којима је одређена надокнада за обављени рад, уколико је укупни 
нето износ прихода  по том основу већи од износа минималне плате 
утврђене законом (у даљнем тексту одређени као лица-хонорарци) да 
користе права која произлазе из пензијског или инвалидског осигурања58, 
тј. права која произлазе од обавезног здравственог осигурања59. Ипак, 
права која указују ова лица претстављају директну последицу њихове 
обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално  осигурање. Закон за 
доприносе за обавезно социјално осигурање, претставља материјални 
закон којим се регулишу више питања која имају релевантан значај 
за правни режим социјалног осигурања „хонорараца“. Додатно, закон 
за доприносе за обавезно социјално осигурање претставља кључан 
пропис на основи чега решавамо све теримнолошке проблеме повезане 
са номиналним категоризовањем „хонорараца“ тј. његових поткатегорија 

55  Закон за работните односи, члан 252, став 3.
56  Закон за пензиско и инвалидско осигурување, члан 11, став 1 тачка 15.
57  О овоме погледај: Закон за здравствено осигурување, члан 5, став 1 , тачка 1-б.
58  О овоме погледај: Закон за пензиско и инвалидско осигурување, члан 5.
59  О овоме погледај: Закон за здравствено осигурување, глава II „Право 

здравствених услуга“ (члан 8-члан 11).
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које називамо као лица-хонорарци (тзв. незапошљена лица) и лица-
обављачи хонорарних послова (тзв. запошљена лица и пензионере).

Полазећи од њиховог социјално-правног статуса  (тј. правног 
третмана из аспекта подведености или искључености од режима 
социјалног осигурања и права и обавезе које произлазе из овог режима), 
нови систем социјалног осигурања у Републици Македонији упућује на 
две категорије „хонорараца“60. У првој категорији класификујемо она лица 
која остварују приходе од извршавања физичког и/или интелектуалног 
рада, на основу једног или више уговора о делу и/или ауторских уговора 
или других уговора а који до 01.01.2015. године (тј. до момента ступања 
на снагу прописа  са којима се уређује тзв. „хонорарни“ рад), нису имали 
социјално-правни статус осигураника ( на основу обавезног социјалног 
осигурања у облику запошљених и самозапошљених)  тј. третирали 
су се као незапослена лица која нису обухваћена у систему обавезног 
социјалног осигурања. Опис и појимање ове категорије радника највише 
одговара са универзалним термином „фриленсери“ (енг. фрееланцерс). У 
недостатку компатибилног термина из аспекта македонског позитивног 
права у овој прилици  употребљавамо генерички појам „физичка лица-
хонорарци“, тј. лица-хонорарци са напоменом да у официјалним актима 
и документима фонда за пензијско и инвалидско осигурање, ова лица ( 
по нама неправилно) се називају као незапошљена лица. Ова категорија 
лица у ствари могу се одредити и као „ ужа категорија“ хонорараца. У 
оквирима друге категорије „хонорараца“ класификујемо остала лица 
која остварују приходе од извршавања физичког и/или интелектуалног 
рада на основу једног или више уговора о делу и/или ауторских уговора 
или других уговора. У овој категорији могу се урачунати лица која 
у моменту остваривања „хонорара“ већ су стекли  социјално-правни 
статус осигураника на основу прописа за социјално осигурање. Даље, 
другу категорију „хонорараца делимо на две подгрупе. У првој подгрупи 
категоризујемо лица у радном односу (запошљена лица), која на основу 
једног или више уговора и/или ауторских уговора или других уговора 
који остварују  приходе од свог послодавца или од правног лица које 
је повезано са послодавцем. Напомењујемо да приходи (хонорари) које 
остварују запошљена лица на основу уговора са послодавцем код кога 

60  У упоредби са класификацијом хонорараца  тј. (лица која остварују приходе по 
основу уговора о делу, ауторског уговора или другог вида уговора) која произлази из 
пријаве износа примљене надокнаде достављене до фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање  (ПИОМ) и која упућује на три статуса (запослене, пензионере и незапослене) 
по којима се воде ова лица, у овом труду примењујемо аутентичну класификацију која 
може да се третира као комбинација од примене „ колоквијалног“ термина „хонорарци“ 
и потреба од поједностављивања различитих статуса који се дефинишу на опширан и 
описан начин  у оквирима адекватних законских прописа.  
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су засновали радни однос тј. правног лица везаног са послодавцем 
третираће се као „додатни приходи“ ових лица, која не произлазе из 
радног односа (уговора о раду). У другој подгрупи инкорпорирамо 
запошљена лица, пензионере или самозапошљена лица која остварују 
уговорне хонораре (поред редовне плате/пензије/прихода од обављања 
делатности), од исплаћивача надокнаде који нису њихови послодавци 
тј. исплаћивачи пензија или прихода од обављања рада. Значи у овој 
подгрупи могу да се класификују лица која већ имају ( на основу 
заснованог радног односа или самозапошљавања) или су имали ( након 
испуњавања услова за стицање права радне пензије) социјално-правни 
статус „осигураника“, али и поред таквог социјално-правног статуса 
они остварују додатне приходе (хонораре) од других лица-исплаћивача 
надокнаде. Сумарно, за опис две претходне подкатегорије „хонорараца“ 
употребљавамо генерички назив „физичка лица-вршиоци хонорарне 
радње“ или „шира категорија хонорараца“.

Разграничење „хонорараца“ тј. лица која остварују приходе на 
основу уговора о делу, ауторских уговора и других уговора према 
њиховом социјално-правном статусу је у тесној корелацији са третманом 
ових лица (тј. категорије и поткатегорије које се подређују у оквире 
генеричког назива „хонорараца“) као обвезници за плаћање тј. обвезници 
за „уплату“ доприноса за обавезно социјално осигурање. У ствари, 
социјално-правни статус хонорараца у облику „лица-хонорарци“ или 
„лица-вршиоци хонорарних послова“ произлази из правног режима 
за плаћање, рачунање и уплату доприноса за обавезно пензијско и 
инвалидско тј. здравствено осигурање. У анализи правног режима 
за плаћање, обрачуна и уплату доприноса за обавезно здравствено 
осигурање, полазимо од поделе хонорараца на основу њиховог социјално-
правног статуса. У том смислу, утврђујемо две категорије обвезника за 
плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање. Прва категорија 
обухвата оне хонорарце (лица-хонорарци тј. тзв. незапослена лица) која 
остварују приходе од извршавања  физичког и/или интелектуалног рада, 
на основу једног или више уговора о делу и/илки ауторских уговора или 
других уговора са којима је одређена надокнада за обављени посао61.   
При томе укупни нето износ прихода по том основу треба да буде већи 
од озноса минималне плате утврђене законом62. Лица-хонорарци који 
зарађују приходе по основу једног или више уговора о делу /ауторских 
уговора и других уговора од домаћих и/или страних правних и/или 
физичких лица али на месечном нивоу не надилазе праг минималне 

61  О овоме погледај: Закон за придонесите за задолжително социјално осигурување, 
члан 7, став 1, тачка 15 и члан 10, став 1, тачка 18. 

62  Минимална плата у 2015 години износи 9.590 денара у нето износу.
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плате (9.590 ден.-нето), немају обавезу да плаћају доприносе63. Аналогно 
њииховом социјално-правном статусу, друга категорија обвезника за 
плаћање доприноса (лица-вршиоци хонорарних послова) је састављена 
од две покатегорије. У првој поткатегорији класификујемо лица-
вршилаца хонорарних послова која се јављају као лица у радном односу 
(запослена лица) која остварују приходе од извршавања физичког и/или 
интелектуалног рада, на основу једног или више уговора о делу и/или 
ауторских уговора или других уговора  са којима је одређена надокнада 
за обављени рад са послодавцем код кога  су лица  у радном односу 
или са другим правним лицима која имају власничку, организацијску 
или управљачку повезаност са послодавцем64. При томе, ова категорија 
обвезника нема никаквог ослобођења (смањења) од обавезе плаћања 
доприноса за обавезно социјално осигурање, без обзира на висину 
уговорног хонорара ког стичу од њиховог послодавца, тј. другог 
правног лица које има власничку, организацијску или управљачку 
повезаност са послодавцем. Друга подкатегорија обвезника за плаћање 
доприноса за обавезно социјално осигурање је сачињена од оних лица-
вршилаца хонорарних послова која поред примања из радног односа, 
самозапошљења или пензије, остварују и приходе од извршења физичког  
и/или интелектуалног рада, на основу једног или више уговора о делу 
и/или ауторских уговора или других уговора са којима је одређена 
надокнада за обављени рад65. При томе, укупни нето (месечни) износ 
прихода по овим основима треба да буде већи од износа просечне 
нето плате по раднику у Републици Македонији објављене у јануару 
текуће године по податцима државног статистичког завода. Лица-
вршишиоци хонорарних послова (запослени, самозапослени и корисници 
пензије) немају обавезу да плаћају доприносе уколико остварују 
уговорне хонораре чији укупни износ на месечном нивоу не надилази 
праг просечне нето плате (21.588 денара). Коначно, две категорије 
„хонорараца“ (категорија лица-хонорарци и две поткатегорије лица-
вршшиоци хонорарних послова) стичу статус „обвезника за плаћање 
доприноса“ као за обавезно пензијско и инвалидско осигурање ( по стопи 
од 18.00% од основице) тако и за обавезно здравствено осигурање ( по 
стопи од 7.3% од основице).

63  О овоме види: И.Николовска, Социјални доприноси за хонорарце, (агенција Про 
Агенс, информатор 2, фебруар 2015 ), 10.

64  О овоме погледај: Закон за придонесите за задолжително социјално осигурување, 
члан 7, став 1, тачка 14 и члан 10, став 1, тачка 17.

65  О овоме погледај: Закон за придонесите за задолжително социјално осигурување, 
члан 7, став 1, 13 и члан 10 став 1 тачка 16.
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Правни режим са којим се уређује положај „хонорараца“ (или 
конкретније лица-хонорарци) заокружује се са кључним прописом 
из сфере запошљавања а то је Закон о запошљавање и осигурање у 
случају незапослености. У том смислу и законска одредба с којом се 
одређује да незапослено лице или друго лице које тражи посао не може 
да буде евидентирано у регистрима ( за незапослена лица), уколико има 
склопљен уговор о делу, ауторски уговор или други уговор којим се 
плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање сагласно законом 
за период за који је уговор склопљен66.

Прелиминарни закључак који може да се изведе из темељите 
позитивно-правне анализе прописа који тангирају статус, правни 
положај и права и обавезе „новој“ категорији вршилаца услуга (тзв. 
хонорарци), упућује на констатацију да лица која припадају у ову 
групу сачињавају једну искључиво нехомогену категорију. Додатно, 
успостављање и имплементација „новог“ правног режима за регулисање 
хонорарног рада и правног статуса хонорараца изазвало је бројне 
критике у пракси. Критике су били усмерене на правни режим за 
уређивање положаја такозваних лица хонорараца (незапослена лица) 
а и према правном режиму за регулисање обавеза и права такозваних 
лица извршитеља хонорарних послова (запослене, самозапослене и 
пензионере). Тенденција законодавца за успостављање „новог“ правног 
система  чији циљ је уношење у оквире режима социјалног осигурања 
лица која остварују приходе од обављање физичког или интелектуалног 
рада по основу „других уговора“ (тзв. лица-хонорарци) а која нису 
осигурана по неком другом основу (као упослена или самоупосленq), 
садржи више позитивних импликација. Такве импликације почивају на 
идеју за регулисање „сиве зоне“ међу радног и општег уговорног права, 
елиминисање нелојалне конкуренције на тржишту рада и гарантовање 
основних социјалних права лица –хонорараца као што су права која 
произлазе из пензијско-инвалидског и здравственог осигурања.Ипак, 
у пракси се појавила једна велика рупа између  „обавезе“ за плаћање 
доприноса за обавезно социјално осигурање и „права“која се стичу 
као резултат плаћених доприноса. С обзиром на континуитет који је 
неопходан за стицање права на старосну пензију и висину доприноса 
који требају да се уплате да би се стекло ово право, све оправданија 
је била сумња да лица-хонорарци врло теже ће испунити услове да би 
стекли право на старосну пензију. Даље, критике усмерене на права која 
су произашла из система обавезног пензијско-инвалидског осигурања 
су се односиле и на висину старосне пензије. Наиме, позитивни прописи 
одређују маргине у висини пензије, прописујући институте „најнижа“ 

66  Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност, члан 53 став 6.
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и „највећа“ пензија. У том правцу може се закључити да без обзира 
на висину прихода које остварују хонорарци (лица-хонорарци и лица-
вршиоци хонорарних послова) и са којима учествују у формирању 
пензијске основице из које се исплаћа пензија, висина пензије ових лица 
не може надмашити „максималан“ (највећи) износ пензије који је одређен 
законом. Критике на „нови“ правни режим социјалног осигурања 
Републике Македоније су фокусиране и према праву здравственог 
осигурања. Закон за здравствено осигурање (као интегрални део од 
укупног система за уређивање правног положаја хонорараца садржи 
нецелосне и неадекванте одредбе како из аспекта права лица –хонорараца, 
тако и из аспекта права лица-вршилаца хонорарног рада. Из аспекта 
лица-хонорараца, позитиван „искорак“ који карактерише овај закон је 
то што он гарантује право на основне здравствене услуге ове категорије 
лица у којој спадају: примарна здравствена заштита; специјалистичко-
консултативна здравствена заштита, болничка здравствена заштита 
и обдукција умрлих на захтев здравствених установа67. Ипак, закон 
за здравствено осигурање „пропушта да прошири права новчаних 
надокнада (у која спадају: право надокнаде плате за време привремене 
спречености за рад ради болести и повреде и за време одсуства са рада 
ради трудноће, порађаја и родитељства и право на надокнаду путних 
трошкова) лица-хонорараца. Критике на лица-вршиоци хонорарног рада 
уобичајено су усмерене на непропорционалан однос међу додатним 
доприносима за здравствено осигурање које уплаћају ова лица као „нову“ 
категорију обвезника за плаћање доприноса за здравствено осигурање на 
основу остварених прихода од „других уговора“ различитих од уговора 
о раду и права са којима се стичу као резултат уплаћених доприноса. У 
ствари, лица-вршиоци хонорарног рада немају никаква додатна права 
(натурална или новчана) од система обавезног здравственог осигурања. 
На крају, критички осврт према режиму за уређење хонорарног рада 
може се упутити и са стране једне специфичне категорије „обвезника“за 
плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, а то су пензионери. 
У ствари, нови прописи намећу обавезу пензионерима (које сврставамо 
у групу лица-вршилаца хонорарног рада ) да уплаћују доприносе за 
обавезно социјално осигурање а при томе ова категорија лица нити 
стичу више права из пензијског-инвалидског осигурања, нити добијају 
бољу здравствену заштиту. Имајући у виду све претходне критике које 
су настале као резултат неадекватне осмишљености новог система за 
уређивање хонорарног рада и некарактеристичан обухват субјеката који 
су се појавили у улози „обвезника“ за плаћање доприноса за обавезно 
социјално осигурање (пре свега ту спадају лица-вршиоци хонорарних 

67  О овоме погледај: Закон за здравствено осигурување, члан 8-10.
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послова тј. запошљени, самозапошљени и пензионери), прописи за 
регулисање правног положаја „хонорараца“ били су осуђени на неуспех. 
Отуда, епилог од вишемесечног постојања ових прописа у македонском 
социјалноправном систему резултирао је „повлачењем“ одредби које 
су се односиле на хонорарце из матичних закона у сфери радног и 
социјалног законодавства68.       

Закључак

Неопходност одређивања стварног радно-правног односа радника 
тј. осујећивање фактичког односно прикривеног радног односа и 
правилно идентификовање хонорарног рада имају велики утицај и 
значај за све три стране социјалног партнерства. Логично, радници 
(вршиоци рада) имају највећи интерес за одређивање њиховог стварног 
радно-правног односа као „запослених лица“, јер од њега ће зависити 
и целокупна имовинско-правна заштита (право на плату, надокнаде 
уз плату, друге материјалне издатке и сл.) и лична тј. неимовинско-
правна заштита (право на ограничено радно време, одморе, отсуства, 
основани разлози за отказ и сл.) која произлази једино из склопљеног 
уговора о раду тј. од заснованог радног односа. Поред радника, „интерес“ 
за одређивање праве правне природе уговорног односа поводом и у 
вези са радом имају и послодавци као и држава. Интерес послодаваца 
(који поштују законске прописе) састоји се у елиминисања нелојалне 
конкуренције на тржишту рада, док је интерес државе  усмерен ка 
обезбеђивање примене радно-правних прописа, пореских прописа и 
прописа из социјалног осигурања. Потреба од утврђивања правог радно-
правног односа лица тј. „борба“ против незаконите праксе  прикривања 
радног односа  обавља се посредством више различитих механизама. 
Основни механизам за решавање дилеме да ли су уговорне стране  
склопиле уговор о раду или уговор о делу је утврђивање присуства 
субординације. У компаративном праву срећу се више различитих  
практичних метода за одређивање субординације  у радном односу, 
међу којима су најчешће употребљавани: презумција постојања радног 
односа и техника примарности чињеница.

68 О овоме погледај: Закон за изменување и дополнување на Законот за работните 
односи, бр.129 од 31.07.2015, Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиско 
и инвалидско осигурување, бр.129 од 31.07.2015, Закон за изменување и дополнување 
на Законот за здравствено осигурување, бр.129 од 31.07.2015, Закон за изменување 
и дополнување на Законот за придонеси за задолжително социјално осигурување, 
бр.129 од 31.07.2015 и Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување 
и осигурување во случај на невработеност, бр.129 од 31.07.2015.
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Пракса „прикривања“ радног односа је присутна и на тржишту рада 
Републике Македоније. Сматрамо да у Републици Македонији одсуствује 
систематски приступ у идентификовању „борбе“ против ове незаконите 
праксе. Радно законодавство Републике Македоније не садржи одредбе 
које могу да се третирају као практичне методе/технике  за одређивање 
постојања радног односа. Овакво стање изазива неадекватан приступ 
судова и судске праксе, који не омогућавају адекватну правну заштиту 
за лица која се налазе у прикривеном радном односу.

Македонски радноправни систем покушао је да регулише и 
„хонорарни рад“. Примарни циљ законодавца састојао се у уређивању 
правног положаја тј. подвођењу под режим социјалног осигурања тзв. 
хонорараца. Ипак, нејасна нормативна решења којима се успоставио 
правни режим хонорарног рада, неспремност институција система 
(пре свега фонда за пензијско и инвалидско осигурање) и неадекватно 
финансијско оптерећење лица која обављају одређени физички или 
интелектуални рад за одређену надокнаду довели су до укидања одредбе 
хонорарног рада.        
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Factual Employment And Part-Time Work 
Versus The Macedonian Legal System

Summary

The need for determining the true employment status of workers and 
the process of exposing the factual, i.e. disguised employment relationship 
as well as the proper identification of the freelance work have a tremendous 
impact and importance to all three sides of the social partnership. Logically, 
workers (providers of work) have the greatest interest for the determination 
of their genuine employment status as “employed persons”, since the entire 
material (proprietary) and non-material (personal) labour entitlements arise 
from the conducted contract of employment, i.e. commenced employment 
relationship. Besides workers, the other parties that have “interests” in 
determining the truth nature of labour relations are the employers and the 
state. While employers are interested in eliminating the unfair competence 
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on the labour markets, the state aims to insure the implementation of the 
employment, tax and social security regulations. 

The determination of the genuine employment status of persons and the 
“fight” against the illegal practice of concealing the employment relationship 
are performed by several different mechanisms. Subordination is the basic 
legal mechanism for resolving the dilemma whether the contracting parties 
entered into a contract of employment or contract for services. In comparative 
law, there can be encountered several different practical methods aimed at 
determining the existence of subordination in the labour relationships. Among 
them, the most commonly used methods are: the presumption of the existence 
of employment relationship and the technique of primacy of facts.  

The practice of “disguised employment” is also present in the labor 
market of the Republic of Macedonia. However, we believe that in Macedonia, 
there is a lack of systematic approach to identify this illegal practice. The 
labour law system of the Republic of Macedonia does not contain provisions 
which can be treated as practical methods/techniques for the recognition of 
the employment relationship. Such a situation causes an inadequate approach 
of the courts and the judicial practice that do not provide proper legal pro-
tection for persons that are found in a disguised employment relationship. 

Macedonian labour law system made an attempt to regulate the “ free-
lance work” as well. The legislator aimed to determine the legal position of the 
so called “ freelance workers” and to subsume this category of persons within 
the social security regime. Still, the unclear legal provisions that shaped the 
legal regime of “ freelance work”, the unpreparedness of the state institutions 
(primarily the Pension and Disability Insurance Fund of Macedonia) as well 
as the inadequate financial burden on persons who had generated incomes 
performing certain physical and intellectual work resulted with the abolition 
of the regulations on “ freelance work”.  

Key words: employment relationship, subordination, de facto em-
ployment relationship, disguised employment, freelance work, freelancers.
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СПЕЦИФИЧНА НАЧЕЛА ЗА УЛАЗ/ЗАПОШЉАВАЊЕ У 
АДМИНИСТРАЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ

Апстракт: Предмет рада су специфична начела за улаз односно 
запошљавање у јавној и државној администрацији Републике 
Македоније преко којих се обезбеђује усклађење начела једнакости, 
стручности и компетентности са правичном заступљености 
свих заједница.Циљ рада је приказати правне инструменте 
којима се обезбеђује адекватна и правична заступљеност, као 
и ефекти примене ових инструмената.
Фокус рада биће афирмативне мере којим се одређеним 
заједницама и појединцима омогућава повољнији третман у 
име демократичности и једнаким могућностима и инклузија 
свих заједница и појединаца да партиципирају у раду државне 
и јавне управе. Ужи фокус рада је правни оквир којим се начело 
једнаксоти, афирмативне мере и правична заступљеност 
заједница операционализује у Републици Македонији у поступку 
за запошљавање у органима јавне и државне управе.

Кључне речи: државна и јавна управа, начело једнакости,спец 
ифичнемере запошљавања, инклузивност, правична заступљеност, 
поступак селекције административних службеника.
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1. Уводне речи о једнакости у 
запошљавању јавних службеника

Једнакост је општо прихваћен концепт универзалне примене 
основних људских права и слобода, без постојања унапред утврђених 
нормативних стандарда за ограничење ових права заснована на 
дискриминаторским третманом. Ипак, држава путем друштвеног 
система норми, заснованих на начело једнакости, има легитимно право да 
контролише начин уживања права и слобода. У том контексту, једнакост 
претставља заштиту појединца насупрот дискриминативног деловања 
државе инструментима власти или преко трећих страна.  Једнакост 
је упоредни концепт, односно поједицни могу утврдити дали постоји 
једнакост само упоређењем њиховог стања са стањем других.

Једнакоста се може анализирати као формална и материјална 
једнакост.

• Формална једнакост или, како се још назива, законски обезбе-
ђена једнакост, подразумева формално признаање да сва лица 
имају једнака права и слободе загарантована законом и једнаком 
применом закона од држравних органа. Претпоставља се да је 
овај вид једнакости остварен уколико постоји правни оквир, у 
сагласности са којом су сви људи једнаки у однос на указивање 
права и слобода.

• Материјална једнакост претставља шире тумачење појма 
једнакости. Она подразумева спровођење правне једнаксоти 
у свакодневном животу, при чему резултат и ефекти који про-
излазе од примене закона и политике, не треба да буду дис-
криминаторни. Због тоа, материјална једнакост служи као 
показатељ на могуће недоследности у однос на примену фор-
малне односно правне једнакости. Циљ једног демократског 
друштва је да оствари, пре свега, материјалну једнакост1. 

Питање једнакости у запошљавању први пут је постављено у 
Великој Британији, као део дискусије о друштвеној класи. У својот 
антологиској расправи о претставничкој бирократији, Кингсли открива 
да средње класе имају превише претставника на вишим нивоима 
државне службе. Ипак, Кингслијево мишљење је подељено у однос 
на последице те прекомерне постављености. Могуће је да би се иста 
доминантност околине показала и на горње класе, због корелације која 
постоји између друштвене класе и капацитета њених претставника 

1 ЈЕДНАКОСТ КАО ОСНОВНО ПРАВО – са посебним освртом на праксу 
Европског суда за људска права у однос на заштиту од дискриминације, Фондација 
Институт отворено општество-Македонија, 2011.
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да положе стандардизоване тестове, да буду успешни у школи и тд. 
Чињеница, да примећена тенденција може биди последица и неких 
других друштвеник сила није спречила запошљавање да буде политичко 
питање. 

Вид обуке и едукације коју поседује државни службеник утичу 
на начин на који се очекива да ће доћи до контакт међу њега, као 
апликанта за позицију и саме те позиције. При томе, у основи постоје две 
могућности: централизована организација персонала или запошљавање 
које бис провела свака агенција одвојена, тражећи лица за сопствене 
потребе. Централизовано запошљавање се практицира у: САД, Великој 
Британији, Француској, Белгији, Италији и у већини земаља трећег света. 
У овом моделу запошљавања постоји неки вид централне организације 
државне службе, одговорне за оглашавање нових позиција, за тестирање 
кандидата и за редукцију укупног броја кандидата, шта ће послужити 
као коначни избор агенције која је у потрази по новним радницима. 
Уобичајени поступак у централизованом запошљавањеу тече на начин, 
којим, како прво агенција обавештава организацију за постојање 
слободних радних места, затим спроводи испитивање кандидата и на 
крају, агеницји која запошљава доставља листу троје или више имена 
од који она треба да одабере свог будућег запошљеног. Несумњиво је 
да овај тип запошљавања испуњава захтеве за запошљавање на основу 
личних квалитета кандидата. За попуњавање места користе се тестови 
такмичарског карактера, који су спроведени централизовано, како би се 
онемогућила пристрасност, а организација која запошљава прихвата само 
оне који се сматрају квалификовани на основу постигнутих резултата 
на испиту. Упракси се могу користити и други методи запошљавања, 
различити од метода заснованог на квалитет кандидата, посебно за лица 
која располажу стручним квалификацијама, попут лекара, адвоката, 
библиотекара и сл. Осим тога, запошљавања у вишу државну службу 
може се спровести не толико на основу посебних потреба одређеног 
министарства, већ за стварање кадрова који ће своју животну кариеру 
градити у неком делу владе.

Други начин запошљавања користи се првенствено у земљама 
са југа Европе, у Шпанији и у много латинскоамеричких земаља. У 
њима није толико снажно развијена централна организација персонала, 
већ је свака агенција одговорна за објаву огласа за слободна радна 
места те сама агенција прима апликације потенцијалних запослених. 
Апликације, се углавно процењују по минималним квлафикацијама 
за попуњавање радног места. У скандинавским земљама (Шведска, 
Данска, Норвешка), у Њемачкој и о Енглеској, то је пре свега по припреми 
из правних наука. Након утвђења да појединац испуњава минималне 
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квалификације, избор се може вршити на основу критерија који мање 
зависе од личних достигнућа2. Овај систем децентрализираног 
запошљавања, свакако, допушта велику слободу за практицирање 
привезаности и приписујућим критеријумима током ангажовања 
јавних службеника, који кад се једном запосле готово их је немогуће 
избацити из службе чак и при промени власти! У тим системима 
нису ретка оптуживања за политичку афилијацију, а то важи чак и 
за Шведску и за Данску, земље са дугом традицијом независности 
и добром репродукцијом државне службе.

1.1. Професионализам и компетентност
Професионализам штити управне процесе од нестабилности, 

ирационалности и инерције „у јавној политици што може произаћи од 
политичке интервенције“ и јавнља се у облику друштвене контроле 
која је „противтежа и предизвик бирократске контроле“.3 Само преко 
професионалности и стручности, као и са унутрашњој деполитизацији 
јавне управе, остварава се објективна претстава о интересима државе. 4

Критеријуми кои се односе на професионалност јавне управе су:
• добро развијена свест о стварању достојанствене и моралне 

јавне управе, 
• дубоко осећање одговорности да се искрено и добро служи 

јавности, и да руковођење на основу прописа о етичком 
управљању као и низом санкција у случају повреде 
професионалности,

• успешна јавна управа има критичко мишљење о свом послу, 
док неуспешна тражи недостатке у другима.

2. Једнакост у запошљавању као начело

Једнаквост и добит генерациске ”борбе” за правно изравнавање 
основних права и слобода човека. Еклатантан пример је Magna Carta 
Libertatum, која претставља огроман корак у развој уставног владања 
Великом Британијом и ужитак основних права и слобода заснованих на 
начело једнаквости. Круцијала важност овог документа е постава темеља 
даљег развоја заштитних механизама у однос на права и слободе и његов 
утицај на доношење веше сличних докумената. Начело једнаквости 

2 B. Guy Peters, The politics of bureaucracy, 2009 
3 Роџер Кинг, организовано јавно деловање и поступци у модерној држави, у М. 

Дамјановић. С. Ђорђевић, Изазови модерне управе и управљања, Београд,1995, стр. 
395-419

4 Kavran, организација кадрова и руковођење, стр. 233
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било један од слогана Француске буржоаске револуције из 1789 године: 
“Liberte, Egalite, Fraternite“,  који је затим пренешен у Декларацији о 
правима човека и грађанина у Француској. Према овом акту, сви су људи 
рођени једнаки и слободни у ужитку права.Даље, међу значајнијим до-
бити амерчког грађанског рата, преточених у формалне законе о праву 
и слободи је дношење Декларације независности и Устава САД.

Једнака могућност запошљавања у јавног сектору је концепт 
испуњен политичким, културним и емотивних призвуком. У глав-
ном користи се скуп послодавних поступака и пракси које ефективно 
штите неко лице да не би непотребно било искључено од могућности 
запошљења због расе, пола, религије, узрасти, националног порек-
ла и других фактора који се законски не могу узети у обзир током 
запошљавања људи.5 Зато, низ држава, за опће начело у јавну управу 
усвајају начело забране верске, расне и дискриминације према полу. У 
неким земљама, забрањена је и дискриминација која потиче од поли-
тичких убеђења. Дакле, основна начела су:

• забрана верске, расне, политичке и других облика 
дискриминације 

(ови услови односе се на узраст, држављанство, психичко стање 
кандидата и тд..; на пример у Португалукандидат треба бити узрасти 
од најмање 18 година; да има португалско држављанство, да поседује 
неопходне квалификације за тај положај, да је отстлужио војни рок, 
или, уколико није да је решио питање сагласно законом који уређује 
војничка питања, затим да је фичизки и психички способан да врши 
тражене дужности).

У скоро свим земљама чланицама ЕУ, сем Холандије и неким 
нордиским земљама, системи регрутације изграђени су као реакција на 
политичке и друштвене протекције и непотизам, а према томе у њима 
су уграђене процедуре које гарантују једнаквост, шта понекад може 
бирократске поступке учинити навидом сувише комплексним и крутим.6

2.1. Репрезентативност јавне управе
У оквиру начела једнаквости при запошљавању треба пазити на 

репрезентативност јавне управе.
Имено, дистрибутивна правда је тенденција државе да оствари 

начело једнакости, са тиме што ће створити неједнакост због фактич-
ких разлика које које коегзистирају у различитим сегментима друштва.

5  Shafritz, J.M. Russel, E.W. Borick, C.P., 2009, Introducing Public Administration - 
Sixth Edition, London: Pearson Longman

6  Sigma Paper No. 23 Preparing Public Administrations for the European Administrative 
Space., 1998, Paris: OECD
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Начело једнаке пажње и социјалне и економске неједнакости.Елемен-
ти дистрибутиве правде посебно су значајни у однос на стимулисање 
неједнаког третмана када постоје фактички неједнаки параметри, а који 
се сматрају оправданим уколико се стреми достићи легитимну циљ, 
која истовремено мора бити пропорционална средствима који се кори-
сте и са циљем која се жели постићи.Дистрибутивна правда стреми се 
реализацији система позитивне дискриминације и примене афирматив-
них мера као легитимна циљ или острањење фактичке неједнакости.7

Након што је Доналд Кингсли8 промовисао израз ‘репрезентативне 
бирократије’, постоји интерес за степен до кога бирократија претставља 
или би требала претстављати особине популације у чије име ради.

Неки научници наглашавају неопходност личних квалитета током 
запошљавања у јавну управу, упирући да запошљавање ограничено 
на који било друштвени слој, би нарушило непристрасност програма 
и политика. Према овој ‘позитивној’ концепцији репрезентативности, 
појединцима треба омогућити да утичу на програме које администрирају.
Други научници указују на значај избора администртиваца са друштев-
ним и економским особинама сличним онима којим служе.Крислов, у 
свом раду ”Representative Bureaucracy” из 1974, врши анализу проблема 
у систему заслуга, личним избором и друштвеној правичности. Притом, 
он директно поставља питање: “Може ли било која бирократији имати 
легитимни кредибилитет ако не претставља све секторе свог друштва?“ 
Дакле, способност јавне управе да најми персонал треба искористити 
као позитивно средство за промену друштвене и економске структуре 
друштвакао изапошљавање припадника мањинских заједница.9Пример 
овога видимо у Републици Македонији, где приступ позитивне 
дискриминације стреми побити предрасуде који владају у друштву, 
али и као инструмент економског напретка припадника мањинске 
заједнице.Много научника анализирају и упозоравају на негативне по-
следице које се могу јавити због репрезентативности бирократије. У 
вези са позитивном дискриминацијом у САД (дискриминација на ос-
нови расе, пола, националности, вере, узрасти, сексуалне ориентације 
и сл.), многи научници који одобрују једнакост у запошљавању указују 
на чињеницу да док се повећава заштитна улога са једне стране, нужно 
се врши дискриминација на другој страни. 

7 ЈЕДНАКОСТ КАО ОСНОВНО ПРАВО – са посебним освртом на праксу 
Европског суда за људска права у однос на заштиту од дискриминације, Фондација 
Институт отворено општество-Македонија, 2011

8  Kingsley, J. D.(1944) Representative bureaucracy, Yellow Springs, Ohio: Antioch 
University Press.

9  Ibid;
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Насупрот најбољих намера, програми за позитивну дискриминацију 
имају ефекат стимулације мањинских радника, зато што су добијале 
своја радна места не због важних заслуга, већ због притиска да се испуни 
формална и неформална квота. Тако, ови програми штете самоповерењу 
и претстави својих корисника док стварају огорченост међу онима који 
се супротстављају таквим могућностима за запошљавање. Мањине које 
се залажу за позитивну дискриминацију, у суштини критикују тврдења 
да се не могу такмичити на основи заслуга. На крају, противници по-
зитивне дискриминације тврде да, уколико се обезбеде компензациске 
бенефиције, оне се требају темељити на природу класе а не на приро-
ди расе. На пример, зашто би дете црне професионалне породице које 
зарадуђије више од 100.000 годишње, заслужило посебне могућности 
за образовање и запошљавање кад постоји већа потреба детету из сиро-
машне беле породице, са просечним (државним) приходима?10

Са друге стране, Питерс, истраживањем репрезентативме 
бирократије, указује да се стално открива превелика заступљеност 
средње класе међу државним службеницима. Имено, ова тенденција 
за запошљавање припадника средње класе је делимично резултат 
природе запошљавања према образовним достигнућем, која чак и у 
модерним’социјалним државама’, значи и већу заступљеност средње 
класе, а делимично се дужи природи стимулација и мотивација усађеним 
у члановима средњокласних домаћинстава. Из тога се може закључити 
да ће и понашање деце бити предодређено друштвеном класом родитеља. 
Социјализација је процес који се одвија током целог живота, па као што 
администртивци који не потичу из средње класе здобијају се средњом 
класом, они су склони усвојити вредности те класе а  не класе од који 
потичу. Даље, иако припадници мањинских етничких група можда и не 
буду у стању лако променити свој статус, они на позицији у јавној управи 
покушаће подржати вредности доминантне заједнице већим степеном, 
него што би то чинили само као припадници мањинских група. 

Дакле, данас, утицај демократије на јавну службу је врло важан: 
почевши са начелом једнаког приступа на основу заслуга, протеже се 
до одредаба за држављанство као услов за учешће у служби, посебне 
одредбе за етничке и културне мањине у земљама где су признате, али и у 
транспрарентности управљања кадровима, квалитет жалбених поступака 
и институција, и, на крају, али са мањој важности, до неутралности јавне 
службе. Неутралност претставља суштинску вредност модерних јавни 
служби у земљама чланицама ЕУ.Ово је веројатно због чињенице да 
су се актуелни стандарди за неутралност развијали вековима са пуно 

10  Guy Peters, B., 2009, The Politics of Bureaucracy – An Introduction to Comparative 
Public Administration – Sixth Edition, London: Routledge, Taylor and Francis Group
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напора за обликовање демократскх јавних служби.То подразумева скуп 
стандарада и ставова према јавности, шта значи да ни лични односи, 
ни политичка, ни верска или филозофска мишљења, ни очите ентичке, 
полне и друге разлике не смеју се узети у обзир према службеницима 
у њиховој служби.

Могуће најбољи пример важности стандарада за неутралност 
лежи у чињеници да уколико постоји опредељен степен политизације 
кариере, па чак и запољшавања у неким државама чланица ЕУ, попут 
Аустрије, Белгије или Њемачке – где јавно мишљење критикује такве 
појаве, овај облик политизације никад не доводи до политизација ставова 
према јавности. 

Једна анализа у скорашњем Извештају Европске комисије за жене 
на одлучујућим положајима, заступљеност жена је виша на другом нивоу 
него на првом (највишем). То сугерише да државе чланице се требају 
фокусирати не само на укупни број жена на високим јавним положајима 
већ да се требају осврнути и на положаје које су тренутно окупиране 
женама и покушати да обезбеде равноправност. 

Заступљеност жена у два највиша нивоа у јавној служби, 20071

Прво ниво Друго ниво

>50% Шпанија, Латвија Словачка, Бугарска

>40% Словенија, Пољска
Словенија, Мађарска, 

Пољска, Латвија, Шведска, 
Португал, Лихтенштајн

30-40% Шведска, Руманија, Естонија, 
Грчка, Норвешка, Мађарска

Француска, Норвешка, 
Италија, Руманија, Грчка

20-30% Португал, Бугарска, Ирска

В. Британија, Аустрија, 
Француска, Данска, 
Хрватска, Исланд, 

Литванија, Естонија 
Република Чешка, 

Холандија

10-20%
Хрватска, Италија, Кипар, Исланд, 

Аустрија, Република Чешка, 
Француска Литванија

Малта, Шпанија, Белгија, 
Кипар, Ирска

<10% Белгија, Холандија, Малта, В. 
Британија, Данска Њемачка, Луксембург

Ни 
једна

Њемачка, Луксембург, Турска, 
Лихтенштајн Турска
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Једнакост по закону, односно недискриминацијата је регулисана 
и Лисабонским уговором ЕУ из 2007 године (који је ступио у снагу 
2009 године). Забрањује се било какав облик дискриминације на било 
којој основи, попут пола, раса, боје, етничког или социјалног порекла, 
генетских особина, језика, верског убеђења, политичког или било којег 
убеђења, припадности националној мањини, имању, рађању, хендикепу, 
узрасти или сексуалној ориентацији.11У опсег примене уговора забрањује 
се и сваки облик дискриминације на националној основи.Притом, мора 
се обезбедити једнакост међу женама и мушкарцима у свим обла-
стима, укључујући и запошљавање, посао и плате.Начело једнакости 
неће попречити доношење мера за одређену предност у корист пола у 
неповољном положају.

3. Запошљавање административних 
службеника у Републици Македонији

Попуњавање радног места административних службеника се 
врши спровођењем поступка за: 

• запошљавање,
Поступак за запошљавање почиње објавом јавног огласа, након 

чега у поступку за селекцију избира се најбољи кандидат за радно 
место и заснива радни однос са послодавцом. Поступци за унапређење 
почињу објавом интерног огласа, те се у поступку за селекцију избира 
најбољи кандидат из реда запослених у институцији и прелази на радно 
место вишег нивоа. Поступци за мобилност спроводе се у поступку за 
распоређење, односно преузимање запосленог на исто ниво у истој или 
другој институцији.

За попуњавање радног места административног службеника, 
кандидат треба испунити следеће опште услове:

• да је држављанин Републике Македоније,
Поред општих, потребно је испунити и посебне услове:
• да има одговарајуће стручне квалификације потребне за радно 

место,
ребно за радно место,
• да поседује опште радне компетенције потребне за радно 

место прописане Оквиром за опште компетенције и12

Као додатни услов за попуњавање радног места административног 
службеника може се утврдити и:

11  Rosenbloom, D.H. Kravchuk, R.S. Clerkin, R.M., 2009, Public Administration – 
Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector – Seventh Edition, Boston: 
McGraw – Hill

12 Чл.31, ст.2, ЗАС;
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• статус детета без родитеља и без родитељске бриге, које је до 
своје осамнаесте године имало овакав статус према закону,

• статус лица са посебним потребама, према закону или  
• статус корисника државне стипендије, према закону.13

Институције имају обавезу да планирају запошљавања админи-
стративних службеника на основу Методологије за планирање утвр-
ђене Законом за запошљене у јавном сектору, за шта руководно лице 
институције припрема годишњи план за запошљавање админи-
стративних службеника за следећу календарску годину.14 План 
садржи: текуће стање попуњености радних места административних 
службеника према категоријама и нивоу; текуће стање попуњености 
радних места административних службеника по полу, узрасти, 
образовању и припадноси заједници; текуће стање попуњеноси радних 
места административних службеника према начину за запошљавање 
– неодређено, одређено, непуно радно време; радна места која ће се 
испразнити и основе за њихово пражњење; предлоге за нова запошљавања 
у институцији; финансиски план институције за идућу календарску 
годину и друге податке од значаја за радна места.

Годишњи план за запошљавање у свакој институцији подлежи 
на сагласност Министарства финансија, а затим и од Секретаријата 
за спровођење Охридског оквирног уговора. Неодговарање ова два 
државна органа поводом достављеног плана за запошљавање у року од 
два месеца, претпоставља да је сагласност добијена. 15

 За отпочињање поступка за запошљавање административног 
службеника, секретар, односно руководно лице институције доставља 
захтев Агенцији за администрацију у којем означава број, ниво и опис 
радних места које предлаже за попуњавање. Захтеву се обавезно прилаже 
извод из годишњег плана институције у којем је предвиђено попуњавање 
радног места и обавештење за обезбеђена финансиска средства.

4. Специфичне мере у запошљавању у 
(јавној и државној) администрацији Републике Македније

Од већ наведеног лако је закључити да увођење афирмативних мера 
и њихово опредељење претставља облике позитивне дискриминације, 
односно свесно и системско спровођење неједнаког третманаодређених 
појединаца на основу закона,који припадају одређеној заједници, 

13 Чл 31, ст.3, ЗАС;
14 Чл. 5, ЗЗЈС, Сл. лист РМ. бр.27/2014;
15 Чл. 32, ЗАС;
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социјалној структури или другој групи која је због политичких, правних 
или економских разлога била рањива или је имала мање могућности да 
подједнако остварава своја права у друштву. 

Позитивно право у Македонији дискриминацију која подлежи 
системској заштити и превенцији, утврђује као свако неопврадно, 
правно или фактично, непосредно или посредно чинење разлике или 
неједнако поступање, затим пропуштање (искључивање, ограничавање 
или пружање првенства) које се односи на лица или групе, а које се 
заснива на пол, расу, боју коже, рода, припадности маргинализоване 
групе, етничке припадности, језика, држављанства, социјалног порекла, 
религије или верског убеђења, образовања, политичке припадности, 
личног или друштвеног статуса, менталне или телесне спречености, уз-
расти, породичног или брачног стања, власничног статуса, здравственог 
стања или којој било другој основи.16

Ова опђа формулација основа за дискриминацију обухвата гото-
во све међународно препознате основе дискриманације.Обзирнот пре-
ма људима за које се сматра да су у неједнаким положају у однос на 
ширу популација а за које је оправдан неједнак третман види се и у 
широкој палети циљних група према којим је нејднаки третман прав-
но заштићен. Па тако, облици неједнаког третмана који се правно не 
сматрају дискриминацијом обухватају следеће: 

1) различит треман лица који нису држављани Републике 
Македоније, када су у питању слободе и права дати у Уставу, законима 
и међународним уговорима којима је Република Македонија приступила, 
а која непосредно произлазе из држављанства Републике Македоније;  
2) различит третман лица на основи особина која се односе на било 
која од основа за дискриминацију, када споменуте особине, због при-
роде професије или активности, или због услова у којим се одвија та 
професија, претстављају суштину и опредељење захтева, циљ је леги-
тиман, а услов не прекорачује потребно ниво за реализацију захтева;  
3) различит третман лица на основу религије, убеђења, пола или другихо-
собина у вези са занимањем које је одвија у религиозним институцијама 
или организацијама, када по особини конкретног занимања или актив-
ности или због услова у којима се остварава религија, убеђење, пол, или 
друге особине претстављају суштински и опредељујући захтев, са по-
гледа институције или организације, када је циљ легитиман, а услов не 
прекорачује потребно ниво за реализацију услова; 4) различит третман 
лица на основи религије, убеђења, пола или другихособина у вези са 
образовањем и обуци за циљеве везане са конкретном религијом; 5) ако 

16 Закон о спречавању и заштиту од дискриминације,чл.2, чл. 5 ст. 3 (Сл. лист РМ 
бр. 50/2010, 44/2014.Одлука на У.Суд. 127/2010)
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чланови органа цркве или верске заједнице, грађанске организације, по-
литичке странке, синдиката и друге организације записане у регистру са-
гласно са Уставом и законима, поступају према својој доктрини, убеђењу 
или веровању као и са циљевима утврђеним у својим статутима, програ-
мима и прописима;  6) уређења брака, ванбрачне заједнице и породице 
искључиво као заједнице супротних полова, односно једног мушкарца 
и једне жене;  7) остварење уставно гаранотваног начела слободе говора, 
јавног наступа,  мишљења и јавног информирања;  8) одређивање захтева 
за минималну старост, професионалног искуства или стажа у поступ-
цима за избор или у пружању одређених привилегија везаних за посао, 
када је ово објективно оправдано због постизања легитимних циљева, а 
садржина ове разлике не надмашује неопходно ниво за остварење циља 
и  опредељење услова за максималну старост у поступку запошљавања 
које је везано са потребом за обуку или због потреба из рационалних 
временских ограничења везаних са пензионисањем утврђених законом, 
када је то објективно оправдано за постизање легитимног циља, а сад-
ржина те разлике не надмашује неопходно ниво за постизање циља.17

Утолико више се улаже у смањивању и ублажавању фактичке 
неједнакости што не само да се одређен неједнак третман не сматра 
дискриминацијом, већ за одређене групе, заједнице или појединце за-
коном је предвиђено спровеђење активних мера како би се неједнакост 
смањила.Те активне мере називају се афирмативним мерама.Афирматив-
не мере су активности државних органа које су насочене спречавању и 
заштити дискриминације, односно смањењу и елеминисањем фактичке 
неједнакости која је настала као резултат претходне дискриминације18, 
чиме се и оправдавају те мере.

Врста специфичних мера које се преузимају да си бе обезбедила 
омогућила правична заступљеност свих заједница су и афирмативне 
мере, које обухватају следеће мере:19

1) мере које се преузимају у корист лица, групе лица или заједнице, 
да би се елиминисале или смањиле фактичке неједнакости, ако је разлика 
оправдана и пропорционална циљу, да би се обезбедио њихов природан 
развој и ефективно постизање њиховог права на једнаке могућности у 
споређењу са другим лицама, групама или заједницама и

2) мере које имају за циљ заштиту маргинализованих група, да би 
се елиминисале фактичке неједнакости, ако је разликовање оправдано 
и пропорционано циљу, да би се обезбедио њихов природан развој и 

17 Ibid, Чл.14;
18 Ibid, Чл. 1, ст. 1, ал.1;
19 Ibid, Чл. 13;
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ефективно постизање права на једнаке могућности у споређењу са 
другим лицама, групама или заједницама.

Маргинализоване групе су групе појединаца које уједињује спец-
ифичан положај у друштву, а које су објекат предрасуда, које имају по-
себне особоине које их чине погодним одређеним обликом насиља, имају 
мању могућност остварења и заштите својих права или које су изложене 
повећаној могућности за виктимизацију у будућности.20

Виктимизација је правно заштићен облик дискриминације, који 
претставља неповољно понашање према једном лицу, трпење штет-
них последица због тога што је преузело одређене активности заштите 
од дискриминације (пријавило дискриминацију, отпочело поступак за 
дискриминацију или сведочило у току поступка).21

Из свега наведеног, види се да е већина позатних облика дискри-
минације правно препознат и адекватно заштићен правом у Македонији, 
осим једне изузетно осетљиве теме (која није у непосредној вези са пред-
метом овог рада због чека се нећемо дуже задржати на овој проблемати-
ци), а то право истополних заједница. У Републици Македонији и поред 
бројних примедби и критике цивилног друштва и стручњака у области, 
право на грађанско партнерство као и скључивање брака, посвајање деце 
и сл., остаје изузетно право само заједнице од двоје људе супротног пола, 
односно једног мушкарца и једне жене, што овај облик заједнице ставља 
у драматично неповољнију ситуација од грађана који желе остварити 
право на верско убеђење. Право ових грађана је утолико више угрожено, 
што се по законима у Македонији насиље које се испуњава према њима 
и други облици неједнаког третмана не може спречити чак и уколико се 
јаве у улози виктимизираних лица зато што закони не препознају овај 
облик грађанског опредељења као правно заштићеним.

Поред општих одредби предиђеним у Закону о спречавању и за-
штите од дискриминације, и прописи који уређују јавни сектор јасно 
предвиђају и заштиту од дискриминације и афирмативне мере у поступ-
цима запошљавања.Тако, према начелу једнаких услова, једнаког присту-
па до радног места, адекватне и правичне заступљености институциује 
су дужне обезбедити једнак приступ свим заинтересованим кандидати-
ма за радно место, те имају и обавезу да слободна радна места и услове за 
њихово попуњавање огласе путем интерног или јавног огласа.22Већ смо 
описалу обавезу да се сва запошљавања планирају годишњим плановима 
према потребама органа државне управе (и осталих јавних институција), 

20 Ibid, чл. 5, ст. 1, ал. 11;
21 Ibid, чл.11;
22 Закон о запосленим у јавном сектору, чл. 5;
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на основи утврђене методологије за планирање запошљавања у јавном 
сектору поштујући начело адекватне и правичне заступљености.

Групе односно категорије правно заштићене овим начелима 
које су оперативно обухваћене у поступцима запошљавања у јавни 
сектор су правична заступљеност немнозинским заједница, правична 
заступљеност жена и одређених маргиналних група попут лица која 
имају статус детета без родитеља и без родитељске бриге, које је до 
своје осамнаесте године имало овакав статус према закону,статус лица 
са посебним потребама, према закону илистатус корисника државне 
стипендије. Будући да је последња група лица правно заштиђена тек 
Законом о административним службеницима из 2014. год., који је почео 
са применом у февруару 2015. године, статистика о примени овог начела 
још није изграђена.

У продужетку, проследићемо примену мера за заштиту наведних 
група од дискриминације у поступцима запошљавања, преко промене 
у њиховој заступљености у структурама запослених у државној 
администрација Републике Македонији у периоду од 2010. до 2014. 
године. Временски период узорка је одабран зато што подудара са 
усвајањем првог координативног механизма за запошљавање припадника 
немнозинских заједница изменама Закона о државним службеницима из 
2009. године, као и због усвајања новог Закона оа спречавању и заштити 
од дискриминације из 2010. године, те се ефекти примене ових прописа 
могу мерити након 2010. 

Ефекти примене закона које узимамо у обзир је промена 
заступљености појединих немнозинских заједница у укупном броју 
запослених у државној администрацији, те заступљеност мушкараца 
и жена у укупном броју запослених у државној админситрација, затим 
заступљеност немнозинских заједница у појединим структурама 
звања од техничко помоћних звања до највиших руководних звања и 
коначно заступљеност жена у појединим немнозинским заједницама по 
структури звања.

 
Табела 1: преглед запослених државних службеника, по 
националности и полу2

 2010 2011 2012 2013 2014
македонци 8733 10470 10166 10051 10628
албанци 3002 3428 3942 4144 4387
турци 185 239 333 322 370
роми 79 139 222 207 219
власи 94 111 110 117 109
срби 178 197 224 220 232
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Бошњаци 77 94 104 107 113
остали 67 91 90 99 102
неизјашњени 65 52 56 54 52
мушкарци 6072 7893 7932 7977 8471
жене 6480 6927 7315 7344 7741
македонци мушкарци 3988 5064 4670 4605 4876
македонци жене 4745 5406 5496 5446 5752
албанци мушкарци 2042 2350 2653 2768 2943
албанци жене 960 1078 1289 1376 1444
турци мушкарци 105 140 203 195 234
турци жене 80 99 130 127 136
роми мушаркци 45 87 136 125 133
роми жене 34 52 86 82 86
власи мушкарци 47 55 50 54 48
власи жене 47 56 60 63 61
срби мушкарци 85 89 102 101 104
срби жене 93 108 122 119 128
бошњаци мушкарци 37 41 49 49 52
Бошњаци жене 40 53 55 58 61
остали мушкарци 34 48 46 56 57
остали жене 33 43 44 43 45
неизјашњени мушкарци 26 19 23 24 24
неизјашњени жене 39 33 33 30 28
укупно 12480 14821 15247 15321 16212

У табели 1, види да се већ од 2010. године води рачуна у репрезен-
тативном карактеру државне администрације, односно да је већина 
немнозинских заједница ипак заступљена, а у периоду који следи до 
2014 њихова заступљеност се повећава. Највећа не мнозинска заједница 
по заступљености је албанска, чија заступљеност у 2010. је била 24%, 
а до 2014 је порасла на 27% од укупног броја запослених. Пораст 
заступљености иако и нешто мањој стопи, види се у свим немнозинским 
заједницама док је постотак већинске заједнице односно македонаца од 
2010. готово 70%, до 2014 године смањен на 65.5%, што опет говори о 
успешности напора да се повећа заступљеност свих заједница и побољша 
карактер репрезентативности државне администрације. 

Највећа критика квантитавиног приказивања упућује се на 
агрегатне податке, због чега смо спровели и испитивање заступљености 
немнозинских заједница по структури звања како би проверили дали је 
заступљеност рамномерна по свим нивоима хиерархије. 
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Са прегледа заступљености  највеће немнозинске заједнице у однос 
на укупни број запослених по структури звања види се да заступљеност 
није хомогена по целој хиерархији. У вези са највишим звањима, односно 
секретара, секретара општина са седиштем у селу, секретара општина са 
седиштем у граду и генералним секретарима не можемо коментарисати 
маргиналну заступљеност албанаца зато што од 2009. до 2014. године 
генерални секретари су претстављани класична именована лица односно 
политичке функције, а секретари општина су се именовали из реда 
руководних звања у општинској служби али ипак су имали мандат, те 
овај број одражава рекли би више „политичку доминацију“ македонске 
заједнице у мереном периоду. 

У осталим структурама заступљеност албанаца може се рећи да 
прати кумулативну заступљеност иако не увек истом постотком док су 
мање заједнице најмање заступљене у руководним стуктурама. Највећа 
заступљеност албанаца ипак види се у стручним и помоћно-техичким 
звањима. Највећа критика када је реч о заступљености највеће немнозинске 
заједнице се може упутити не на њихову процентуалну заступљеност већ 
на начин на који је вођен рачун да се њихова заступљеност запази. Имено, 
од 2009 године, има неколика валова запошљавања ове немнозинске 
заједнице који је спроводио Секретаријат за спровођење охридског 
споразума расписивајући огласе за запољшавање великог броја људи, 
иако претходно није постојао оглас за попуњавање слободних радних 
места, односно запошљавани су „бланко“ те је велики број ових 
људи дуго седио код куће иако су формално вођени као запослени и 
примали плате. Циљ овог приступа може се квалификовати једино као 
попуњавање статистике, а резултат је крајно дестимулативан као за већ 
запослене у државној администрацији тако и за саме запослене овим 
путем јер не могу стицати радно искуство и реалан стаж, као и потпуну 
повреду начела стручности и компетентности јер се не може говорити 
од професионалном запошљавању када не знамо ни за која радна места 
се расписују ти огласи. 



Проф. др Борче Давитковиски, проф. др Ана Павловска-Данева, доц. др Елена 
Давитковска, доц. др Драган Гоцевски, Радно и социјално право, стр. 29-64, XVIV (1/2015)

45

 Табела 2. структура по звању и 
националној припадности

 ТУРЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу 0 0 0 0 0

државни саветник 1 1 2 2 2
руководиоц сектора 3 3 5 3 2
помоћник руководиоц 
сектора 2 1 1 2 2
руководиоц одељења 9 8 9 12 15
саветник 26 24 27 27 27
виши сарадник 12 13 12 10 9
сарадник 6 12 14 13 13
млађи сарадник 50 89 147 143 175
самостални референт 29 33 35 32 31
виши референт 8 7 6 7 8
референт 10 13 14 14 13
млађи референт 29 35 61 57 73
 СРБИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу 0 0 0 0 0

државни саветник 3 4 4 4 5
руководиоц сектора 4 5 5 4 5
помоћник руководиоц 
сектора 3 4 5 5 7
руководиоц одељења 15 14 17 17 18
саветник 51 54 52 52 50
виши сарадник 8 9 10 13 14
сарадник 5 6 4 3 3
млађи сарадник 9 9 32 31 42
самостални референт 56 68 69 66 59
виши референт 8 8 8 9 8
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референт 10 9 7 5 5
млађи референт 6 7 11 11 16
 НЕИЗЈАШЊЕНИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду 1 1 1 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу 0 0 0 0 0

државни саветник 0 0 0 0 0
руководиоц сектора 6 2 4 4 4
помоћник руководиоц 
сектора 2 2 2 3 3
руководиоц одељења 8 5 4 4 3
саветник 13 14 14 13 12
виши сарадник 5 2 2 2 3
сарадник 4 5 5 5 5
млађи сарадник 8 4 4 4 4
самостални референт 20 14 15 11 11
виши референт 0 1 3 3 3
референт 1 1 1 4 4
млађи референт 1 1 1 1 0

 Табела 2. структура по звању и националној 
припадности

МАКЕДОНЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 6 5 7 6 5
секретар општине са 
седиштем у граду 12 12 12 11 11

секретар општине са 
седиштем у селу 3 5 4 4 4

државни саветник 140 148 153 141 156
руководиоц сектора 288 331 310 319 352
помоћник руководиоц 
сектора 186 218 221 233 234
руководиоц одељења 973 1026 989 973 990
саветник 2370 2618 2542 2508 2584
виши сарадник 457 478 513 496 542
сарадник 457 572 590 615 668
млађи сарадник 689 876 1005 1024 1225
самостални референт 2094 2785 2543 2415 2397
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виши референт 382 463 408 421 441
референт 544 739 674 652 711
млађи референт 132 194 195 233 308
 РОМИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу 0 0 0 0 0

државни саветник 1 1 1 0 1
руководиоц сектора 2 0 2 2 2
помоћник руководиоц 
сектора 0 0 0 0 0
руководиоц одељења 1 1 1 1 1
саветник 7 7 8 8 6
виши сарадник 1 1 2 3 3
сарадник 0 0 0 0 0
млађи сарадник 11 22 41 36 44
самостални референт 12 12 16 15 15
виши референт 7 7 7 7 7
референт 2 2 3 4 3
млађи референт 35 86 141 131 137
 БОШЊАЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу 0 0 0 0 0

државни саветник 1 1 1 1 1
руководиоц сектора 1 1 0 0 0
помоћник руководиоц 
сектора 0 0 1 1 1
руководиоц одељења 3 3 6 6 8
саветник 11 10 8 8 8
виши сарадник 2 2 1 1 2
сарадник 3 3 3 3 3
млађи сарадник 31 42 44 45 49
самостални референт 12 12 12 13 13
виши референт 4 4 4 4 4
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референт 2 2 2 3 3
млађи референт 7 14 22 22 21

 Табела 2. структура по звању и националној 
припадности

 АЛБАНЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 1 1 1 1 1
секретар општине са 
седиштем у граду 2 2 3 2 2

секретар општине са 
седиштем у селу 6 3 3 3 3

државни саветник 35 37 47 45 46
руководиоц сектора 45 44 49 54 64
помоћник руководиоц 
сектора 30 41 48 47 47
руководиоц одељења 115 113 129 115 129
саветник 433 432 496 479 463
виши сарадник 77 72 82 88 95
сарадник 122 173 193 191 179
млађи сарадник 1118 1288 1618 1815 2002
самостални референт 312 354 351 336 328
виши референт 54 69 51 56 50
референт 65 105 121 121 115
млађи референт 587 694 750 791 863
 ВЛАСИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 1 1 1 1 1
секретар општине са 
седиштем у граду 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу 0 0 0 0 0

државни саветник 1 1 2 2 2
руководиоц сектора 3 2 2 4 3
помоћник руководиоц 
сектора 0 0 0 0 0
руководиоц одељења 11 11 11 11 10
саветник 33 37 35 37 34
виши сарадник 3 4 2 5 5
сарадник 5 8 6 7 6
млађи сарадник 7 8 20 20 20
самостални референт 18 27 18 17 17
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виши референт 4 4 4 4 4
референт 5 5 3 4 3
млађи референт 3 3 5 5 4
 ОСТАЛИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу 0 0 0 0 0

државни саветник 3 4 4 4 4
руководиоц сектора 1 8 6 6 5
помоћник руководиоц 
сектора 0 1 1 0 0
руководиоц одељења 12 12 12 8 9
саветник 17 20 20 19 17
виши сарадник 2 2 3 3 5
сарадник 5 7 7 7 5
млађи сарадник 7 10 12 23 24
самостални референт 9 16 13 12 15
виши референт 1 1 0 0 0
референт 2 3 6 6 6
млађи референт 3 7 6 11 12

 Табела 3. структура по звању, полу и 
националној припадности

 АЛБАНЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар м. 1 1 1 1 1
генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду м. 1 2 3 2 2

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 1 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 5 2 2 2 2

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 1 1 1 1 1

државни саветник м. 33 34 43 39 38
државни саветник ж. 2 3 4 6 8
руководиоц сектора м. 37 36 40 40 49
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руководиоц сектора ж. 8 3 9 14 15
помоћник руководиоц 
сектора м. 18 28 30 30 32

помоћник руководиоц 
сектора ж. 12 13 18 17 15

руководиоц одељења м. 102 101 115 101 111
руководиоц одељења ж. 13 12 14 14 18
саветник м. 330 329 366 358 340
саветник ж. 103 103 130 121 123
виши сарадник м. 54 50 52 57 64
виши сарадник ж. 23 22 30 31 31
сарадник м. 78 102 118 109 102
сарадник ж. 44 71 75 82 77
млађи сарадник м. 689 792 982 1097 1226
млађи сарадник ж. 429 496 636 718 776
самостални референт м. 218 261 262 250 242
самостални референт ж. 94 93 89 86 86
виши референт м. 27 43 25 32 27
виши референт ж. 27 26 26 24 23
референт м. 39 68 77 78 77
референт ж. 26 37 44 43 38
млађи референт м. 410 501 537 572 630
млађи референт ж. 177 193 213 219 233
 ВЛАСИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар м. 1 1 1 1 1
генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 0 0 0 0 0

државни саветник м. 1 2 1 1 1
државни саветник ж. 0 0 1 1 1
руководиоц сектора м. 2 2 2 3 2
руководиоц сектора ж. 1 0 0 1 1



Проф. др Борче Давитковиски, проф. др Ана Павловска-Данева, доц. др Елена 
Давитковска, доц. др Драган Гоцевски, Радно и социјално право, стр. 29-64, XVIV (1/2015)

51

помоћник руководиоц 
сектора м. 0 0 0 0 0

помоћник руководиоц 
сектора ж. 0 0 0 0 0

руководиоц одељења м. 4 4 4 4 3
руководиоц одељења ж. 7 7 7 7 7
саветник м. 16 17 16 18 16
саветник ж. 17 20 19 19 18
виши сарадник м. 1 2 1 1 1
виши сарадник ж. 2 2 2 4 4
сарадник м. 4 5 3 4 4
сарадник ж. 1 3 3 3 2
млађи сарадник м. 4 5 9 9 9
млађи сарадник ж. 3 3 11 11 11
самостални референт м. 10 13 8 7 7
самостални референт ж. 8 14 10 10 10
виши референт м. 0 0 0 0 0
виши референт ж. 4 4 4 4 4
референт м. 3 4 2 3 2
референт ж. 2 1 1 1 1
млађи референт м. 1 1 3 3 2
млађи референт ж. 2 2 2 2 2
 ОСТАЛИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар м. 0 0 0 0 0
генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 0 0 0 0 0

државни саветник м. 2 2 2 2 2
државни саветник ж. 1 2 5 5 2
руководиоц сектора м. 1 1 1 1 1
руководиоц сектора ж. 5 7 2 2 4
помоћник руководиоц 
сектора м. 0 1 1 0 0
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помоћник руководиоц 
сектора ж. 0 0 0 0 0

руководиоц одељења м. 5 5 5 2 2
руководиоц одељења ж. 7 7 7 6 7
саветник м. 8 10 10 10 10
саветник ж. 9 10 10 9 7
виши сарадник м. 1 1 2 2 3
виши сарадник ж. 1 1 1 1 2
сарадник м. 4 5 5 5 3
сарадник ж. 1 2 2 2 2
млађи сарадник м. 4 5 6 15 16
млађи сарадник ж. 3 5 6 8 8
самостални референт м. 5 12 8 7 8
самостални референт ж. 4 4 5 5 7
виши референт м. 1 1 0 0 0
виши референт ж. 0 0 0 0 0
референт м. 0 1 2 3 3
референт ж. 2 2 4 3 3
млађи референт м. 2 4 4 9 9
млађи референт ж. 1 3 2 2 3

 Табела 3. структура по звању, полу и 
националној припадности

 МАКЕДОНЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар м. 2 2 1 1 1
генерални секретар ж. 4 3 6 5 4
секретар општине са 
седиштем у граду м. 10 9 9 8 8

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 2 3 3 3 3

секретар општине са 
седиштем у селу м. 2 3 3 3 3

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 1 2 1 1 1

државни саветник м. 61 70 68 54 62
државни саветник ж. 79 78 85 87 94
руководиоц сектора м. 148 183 156 147 158
руководиоц сектора ж. 140 148 154 172 194
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помоћник руководиоц 
сектора м. 68 83 88 90 90

помоћник руководиоц 
сектора ж. 118 135 133 143 144

руководиоц одељења м. 431 467 453 440 451
руководиоц одељења ж. 542 559 536 533 539
саветник м. 1158 1293 1218 1179 1200
саветник ж. 1212 1325 1324 1329 1384
виши сарадник м. 210 221 236 232 248
виши сарадник ж. 247 257 277 264 294
сарадник м. 225 270 276 284 309
сарадник ж. 232 302 314 331 359
млађи сарадник м. 275 346 386 410 495
млађи сарадник ж. 414 530 619 614 730
самостални референт м. 977 1466 1253 1194 1189
самостални референт ж. 1117 1319 1290 1221 1208
виши референт м. 149 226 156 168 174
виши референт ж. 233 237 252 253 267
референт м. 196 299 249 256 316
референт ж. 348 440 425 396 395
млађи референт м. 76 126 118 139 172
млађи референт ж. 56 68 77 94 136
 РОМИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар м. 0 0 0 0 0
генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 0 0 0 0 0

државни саветник м. 0 0 0 0 0
државни саветник ж. 1 1 1 0 1
руководиоц сектора м. 0 0 0 0 0
руководиоц сектора ж. 2 0 2 2 2
помоћник руководиоц 
сектора м. 0 0 0 0 0
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помоћник руководиоц 
сектора ж. 0 0 0 0 0

руководиоц одељења м. 1 1 1 1 1
руководиоц одељења ж. 0 0 0 0 0
саветник м. 4 4 4 4 4
саветник ж. 3 3 4 4 2
виши сарадник м. 0 0 1 2 2
виши сарадник ж. 1 1 1 1 1
сарадник м. 0 0 0 2 0
сарадник ж. 0 0 1 0 0
млађи сарадник м. 7 10 24 20 26
млађи сарадник ж. 4 12 17 16 18
самостални референт м. 5 6 7 6 7
самостални референт ж. 7 6 9 9 8
виши референт м. 5 5 5 5 5
виши референт ж. 2 2 2 2 2
референт м. 1 1 2 3 2
референт ж. 1 1 1 1 1
млађи референт м. 22 60 92 84 86
млађи референт ж. 13 26 49 47 51
 БОШЊАЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар м. 0 0 0 0 0
генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 0 0 0 0 0

државни саветник м. 0 0 0 0 0
државни саветник ж. 1 1 0 0 1
руководиоц сектора м. 0 0 0 0 0
руководиоц сектора ж. 1 1 1 1 0
помоћник руководиоц 
сектора м. 0 0 0 0 0

помоћник руководиоц 
сектора ж. 0 0 1 1 1
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руководиоц одељења м. 3 3 4 4 4
руководиоц одељења ж. 0 0 2 2 4
саветник м. 6 4 4 4 4
саветник ж. 5 6 4 4 4
виши сарадник м. 0 0 0 0 1
виши сарадник ж. 2 2 1 1 1
сарадник м. 1 1 1 1 1
сарадник ж. 2 2 2 2 2
млађи сарадник м. 2 23 23 23 25
млађи сарадник ж. 14 19 21 22 24
самостални референт м. 4 4 4 5 5
самостални референт ж. 8 8 8 8 8
виши референт м. 2 2 2 2 2
виши референт ж. 2 2 2 2 2
референт м. 2 1 1 1 1
референт ж. 0 1 1 2 2
млађи референт м. 2 3 10 9 9
млађи референт ж. 5 11 12 13 12

 Табела 3. структура по звању, полу и 
националној припадности

 ТУРЦИ
 2010 2011 2012 2013 2014

генерални секретар м. 0 0 0 0 0

генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 0 0 0 0 0

државни саветник м. 1 1 1 1 1

државни саветник ж. 0 0 1 1 1

руководиоц сектора м. 2 2 4 2 1

руководиоц сектора ж. 1 1 1 1 1
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помоћник руководиоц 
сектора м. 1 1 0 2 2

помоћник руководиоц 
сектора ж. 1 0 1 0 0

руководиоц одељења м. 6 5 7 7 10

руководиоц одељења ж. 3 3 0 5 5

саветник м. 17 15 17 19 19

саветник ж. 9 9 10 8 8

виши сарадник м. 8 9 8 5 4

виши сарадник ж. 4 4 4 5 5

сарадник м. 2 6 8 7 6

сарадник ж. 4 6 6 6 7

млађи сарадник м. 26 53 87 84 106

млађи сарадник ж. 24 36 60 59 69

самостални референт м. 16 20 22 20 21

самостални референт ж. 13 13 13 12 10

виши референт м. 8 2 2 3 3

виши референт ж. 5 5 4 4 5

референт м. 2 7 7 7 8

референт ж. 5 6 7 7 5

млађи референт м. 18 19 40 38 53
млађи референт ж. 11 16 21 19 20

 СРБИ
 2010 2011 2012 2013 2014

генерални секретар м. 0 0 0 0 0

генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
секретар општине са 
седиштем у граду м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 0 0 0 0 0



Проф. др Борче Давитковиски, проф. др Ана Павловска-Данева, доц. др Елена 
Давитковска, доц. др Драган Гоцевски, Радно и социјално право, стр. 29-64, XVIV (1/2015)

57

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 0 0 0 0 0

државни саветник м. 2 1 3 3 4

државни саветник ж. 1 1 1 1 1

руководиоц сектора м. 2 1 1 2 2

руководиоц сектора ж. 3 4 4 2 3
помоћник руководиоц 
сектора м. 1 2 3 2 2

помоћник руководиоц 
сектора ж. 2 2 2 3 5

руководиоц одељења м. 9 7 7 7 7

руководиоц одељења ж. 6 7 10 10 11

саветник м. 24 25 25 24 23

саветник ж. 27 29 27 28 27

виши сарадник м. 3 2 3 6 6

виши сарадник ж. 5 7 7 7 8

сарадник м. 2 4 3 2 2

сарадник ж. 3 2 1 1 1

млађи сарадник м. 3 4 14 12 15

млађи сарадник ж. 6 5 18 19 27

самостални референт м. 28 30 31 30 27

самостални референт ж. 28 38 38 36 32

виши референт м. 5 5 5 6 5

виши референт ж. 3 3 3 3 3

референт м. 2 1 0 0 0

референт ж. 8 8 7 5 5

млађи референт м. 5 5 7 7 11
млађи референт ж. 1 2 4 4 5

 НЕИЗЈАШЊЕНИ
 2010 2011 2012 2013 2014

генерални секретар м. 0 0 0 0 0

генерални секретар ж. 0 0 0 0 0
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секретар општине са 
седиштем у граду м. 1 1 1 0 0

секретар општине са 
седиштем у граду ж. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу м. 0 0 0 0 0

секретар општине са 
седиштем у селу ж. 0 0 0 0 0

државни саветник м. 0 0 0 0 0

државни саветник ж. 0 0 0 0 0

руководиоц сектора м. 2 2 4 1 4

руководиоц сектора ж. 0 0 0 0 0
помоћник руководиоц 
сектора м. 1 1 1 1 1

помоћник руководиоц 
сектора ж. 1 1 1 2 2

руководиоц одељења м. 3 2 1 1 1

руководиоц одељења ж. 5 3 3 3 2

саветник м. 6 6 6 5 4

саветник ж. 7 8 8 8 8

виши сарадник м. 3 1 1 1 2

виши сарадник ж. 2 1 1 1 1

сарадник м. 1 2 2 2 2

сарадник ж. 3 3 3 3 3

млађи сарадник м. 1 0 0 0 0

млађи сарадник ж. 7 4 4 4 4

самостални референт м. 7 3 5 6 6

самостални референт ж. 13 11 10 5 5

виши референт м. 0 0 1 1 1

виши референт ж. 0 1 2 2 2

референт м. 1 1 1 3 3

референт ж. 0 0 0 1 1

млађи референт м. 0 0 0 0 0
млађи референт ж. 1 1 1 1 0
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Табела 2, Табела 3 и Табела 4, дају нам преглед родове заступље-
ности у државној администрацији. Заступљеност жена у државној 
администрација од 2010 до 2011 показује нагли пад, односно у 2010 
години жене су биле већина у државној администрација са готово 52%, 
док са већим валом запошљавања већ идуће године њихов број у однос 
на мушкарце износи 46,7%. Ово говори да у тој години није вођено 
довољно рачуна о родовој заступљености, иако се и наредни период 
до 2014 године заступљеност жена повећава до 47,75%. Кумулативни 
постотци се не могу тек тако лако коментарисати. Кад погледамо 
родову заступљеност по националној заједници, види се да су жене у 
македонској заједници константна већина. Осим у 2011 години, када је 
постотак жена у македонској заједници био 51,63%, у другим годинама 
мереног периода постотак жена у македонској заједници је готово 
константан и је нешто већи од 54%. Жене су већински заступљене 
у мањим заједницама попут српске и влашке заједнице, а разлика је 
маргинална у групи државних службеника који се нису изјаснили о 
националној припадности. Мушкарци су доминантно заступљени код 
албанаца са готово две трећине запослених су мушкарци, турци где су 
мушкарци скоро два пута више заступљени, а разлике су мање иако 
у корист мушке попуплације, код рома. Бошњачка, влашка заједница 
иако је ова статистика промењива разлике су мале и у различитим 
календарским годинама су некада мушарци а некада жене доминантно 
заступљене, са ти што у влашкој заједници удео жена је у константном 
расту. 

  Табела 4. структура по звању и полу
 2010 2011 2012 2013 2014
генерални секретар м. 4 4 3 3 3
генерални секретар ж. 4 3 6 5 4
секретар општине са 
седиштем у граду м.

12 12 13 10 10

секретар општине са 
седиштем у граду ж.

3 3 3 3 3

секретар општине са 
седиштем у селу м.

7 5 5 5 5

секретар општине са 
седиштем у селу ж.

2 3 2 2 2

државни саветник м. 100 111 118 100 108
државни саветник ж. 85 86 96 99 109
руководиоц сектора м. 193 227 208 199 217
руководиоц сектора ж. 161 169 175 197 220
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помоћник руководиоц 
сектора м.

89 116 123 125 127

помоћник руководиоц 
сектора ж.

134 151 156 166 167

руководиоц одељења м. 564 595 597 567 590
руководиоц одељења ж. 583 598 581 580 593
саветник м. 1569 1703 1666 1621 1620
саветник ж. 1392 1513 1536 1530 1581
виши сарадник м. 280 286 304 306 331
виши сарадник ж. 287 297 324 315 347
сарадник м. 317 395 416 414 429
сарадник ж. 290 391 406 430 453
млађи сарадник м. 1026 1238 1531 1670 1918
млађи сарадник ж. 904 1110 1392 1471 1667
самостални референт м. 1270 1815 1600 1525 1512
самостални референт ж. 1292 1506 1472 1392 1374
виши референт м. 192 284 196 217 212
виши референт ж. 276 280 295 294 308
референт м. 249 383 341 354 412
референт ж. 392 496 490 459 451
млађи референт м. 536 719 811 861 972
млађи референт ж. 267 322 381 401 462

Ситуација је различита када се погледа родова заступљеност у   
структури звања  државне службе.  У укупном броју запослених жене 
су већински заступљене у стручним и помоћно-техничким звањима, 
док у руководним структурама су мање заступљене од мушкараца иако 
разлике нису велике и  крећу се у суодносу 45-55% у корист једног или 
другог пола.

У македонској заједници, само у секретарској структури се може 
рећи да су мушарци већински заступљени, док свим осталим звањима 
удео жена је из године у годину све већи. У 2014 жене престављају 
око 55% на свим нивоима   службеничке структуре што говори много 
о родовој осетљивости. Код мањинскх заједница жене су изједначене 
или су већински заступљене у стручним и помомоћно-техничким 
структурама, док руководна звања су већински попуњена мушкарцима. 
Разлика у заступљености је најизраженија у албанској немнозинској 
заједници, где  у највишим структурама суоднос између мушкараца и 
жена је 5:1. Како се крећемо ниже у хиерахији тако се суоднос мења, 
већ суоднос жена у звању помоћник руководиоца сектора  је нешто 
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већи, па је однос мушкараца према женама 3:1, а у стручним звањима 
суоднос је 1,5:1.  У помоћно-техничким звањима опет је уочљива велика 
шареноликост, тако у звању виши референт албанци су готово родово 
изједначени, док самостални референти и млађи референти, суоднос 
мушкараца у однос на жене је опет 3:1. Ови податци говоре много о 
могућностима да жене албанке подједнако учествују у раду државне 
службе, али не само то, већ се поставља и културолошко питање о 
ставовима мањих заједница о улози жена у друштву и породици, те се 
питање једнаких могућности албанки треба поставити још у броју жена 
албанске националности које уписују и завршавају средњу школу, те 
колико њих продужава образовање на факултетима и тражи запослење 
у професијама које обећавају каријеру.

Жене су више заступљене у руководним струкурама у влашкој 
заједници, у руководним и стручним структурама жене су више 
заступљене у  српској заједници,  а више су заступљене жене у стручним 
структурама код државних службеника који се нису изјаснили о 
националности.

5. Закључак

Готово је незамишливо замислити савремено друштво бел мул-
тикултуролошке и мултиетничке димензије, те се не може говорити о 
легитимном систему државне администрације који не води рачуна о ре-
презентативности свих чланова комплексне заједнице. Свако је друштво 
у већој или мањој мери мултиетничко и мултикултуролошко али се за 
либералним може квалификовати само друштво које системски брине да 
су сви чланови друштва у одговарајућој мери заступљени у структурама 
власти као и у структурама државних институција. Иако је добро гово-
рити о степену освешћености и моралној одговорности друштва да се 
брине о свим својим заједницама, ефективна заштита од дискриминације 
се може спровести само квалитетном и примењивом правном заштитом 
и чврстом политичком вољом. Република Македонија, као и све држа-
ве балканском полуострва је етнички и културолошки хетерогена, а 
дугогодишња економска криза оставила је много заједница са недовољно 
могућности да на једнак начин остварава своја права и обавезе те је 
неопходно да се преузимају и активне мере којима би се већ учињена 
дугогодишња дискриминација смањила. О целовитом систему заштите 
од дискриминације и системској примени афирамтивних мера може 
се говорити тек од 2010 године када је усвојен и Закон о спречавању 
и заштити од дискриминације. Када је реч о остваравању правичне 
заступљености свих заједница ситуација и мало комплекснија. Охридски 
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споразум превидео је начело правичне заступљености још почетком 
прошле деценије, али је његова примена у стварност била препуште-
на политичкој вољи и слабој координацији система запошљавања у 
државној администрацији. Изменама закона о државним службеницима 
2009 године законски је повећана улога Секретаријата за спровођење 
охридском споразума а целовит систем за координацију рада државне 
администрација предвиђен је Законом о административним службе-
ницима 2014 године, а почео са применом тек у фебруару 2015 године. 
Једина група о којој још увек не постоје статистички податци о њиховој 
заступљености су рањиве групе типа деце без родитеља, корисника 
државне стипендије и сл. 

Немнозинске заједнице, односно националне мањине статистички 
јесу заступљене у државној администрација што се види од доступ-
не емпирије, али начин запошљавања којим се вођен рачун о њиховој 
заступљености је контроверзан и пропраћен бројним чисто политичким 
потезима да се одједном запошљава велики број припадника одређене 
немнозинске заједнице притом не поштујући начела професиналности, 
стручности и компетентности који су sine qua nonза сваки савремени 
систем државне администрације. Питање правичне заступљености и 
заштити од дискриминације је још израженији у родовој заступљености 
код немнозинских заједнице. У албанској немнозинској заједници може 
се закључити да је државна управа још увек „свет мушкараца“, и ово 
питање се не сме третирати само као политичко питање већ системски 
проблем улоге жене у друштву. 

Питање равноправности и заштите од дискриминације није и не сме 
се третирати као краткорочни циљ – попунити бројеве – већ као темељно 
начело и вредност државе и друштва и заштита свих немнозинских 
заједница и рањивих група је опредељење сваке савремене државе. 
Највећи изазов за актуелни систем државне администрације, ипак 
остаје, како усагласити афиративне мере са начелом професионалности, 
стручности и компетентности. 
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Specific Employment Principles in Public 
administration in The Republic of Macedonia  

Summary
The paper focuses on specific principles of employment or recruitment 

policies in public administration of the Republic of Macedonia. The authors 
analyse principles such as equality, professionalism and competence juxtapo-
sed to seemingly opposing values when inequal treatment is justified to certain 
individuals, groups or communities in order to provide them with an equal 
starting position, such as the principles of just representation and various 
affirmative measures commonly reffered to as positive discrimination. The 
authors provide an empirical analysis of the effects of the implementation of 
these principles in employment of administrative servants in the Republic of 
Macedonia coming from different minority groups, as well as maintaining 
a gender balanse.

The pape focuses on the effects of affirmative measures through which 
ethnic minorities are employed in order to achieve just representation in the 
staff structure of administrative agencies in the Republic of Macedonia. 

Кeywords: State and public administration, the equality principle, spe-
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СЛУжБЕНИЧКИ СТАТУС ЈАВНИХ СЛУжБЕНИКА У 
РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ И ЗЕМЉАМА ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ

Апстракт: У раду се расправља о карактеру службеничког 
статуса јавних службеника у земљама Еуропске уније који се 
мијења под утјецајем доктрине Новог јавног менаџмента те 
приближава радно-правном статусу запослених у приватном 
сектору. Успоређују се службенички сустави и статус службе-
ника у три највеће земље – Њемачкој, Француској и Уједињеном 
Краљевству, који почивају на различитим концептима. Док је 
у Њемачкој и Француској службенички статус још увијек врло 
заштићен и регулиран одредбама јавног права, у Уједињеном 
Краљевству не постоји разлика у правној регулацији и увјетима 
рада запослених у приватном и јавном сектору. У другом дијелу 
рада приказује се развој хрватског службеничког законодавства 
те његова прилагодба ЕУ стандардима. Иако је Хрватска 
одувијек слиједила традиционално еуропско схваћање о јавно-
правном карактеру статуса државних службеника, нови 
нацрт Приједлога Закона о државним службеницима подвргава 
државне службенике под домену радног законодавства, оснажује 
овласти политичких дужносника те укида постојеће институте 
за заштиту права службеника, чиме би могао произвести низ 
нежељених посљедица. 

Кључне ријечи: Јавни службеници, службенички статус, земље 
Еуропске уније, Република Хрватска.
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1. Увод

У новије вријеме значајну пажњу законодаваца, знанственика и 
практичара заокупља питање радноправног статуса јавних службеника. 
Треба ли јавне службенике сврстати под посебан правни статус, различит 
од оног којег имају запослени у приватном сектору, или изједначити 
њихов статус? Повијесно гледано, појам “јавна служба” (service public) 
развио се концем 19. ст. кроз праксу француског Државног савјета (Con-
seil d’Etat), а изворно је означавао активност управе по начелима јавног 
права1. Сукладно схваћању јавне службе као посебног посла који се 
обавља у опћем интересу развио се и појам јавног службеника као особе 
која обавља друштвено корисне послове за заједницу због чега његов 
статус има јавноправни карактер и уређује се одредбама службеничког 
права.

Аргументација за јавноправно регулирање статуса јавних 
службеника особито се истиче у погледу уже категорије државних 
службеника. Традиционално је схваћање на еуропском континенту да 
су државни службеници повезани с ауторитетом државе, а њихова права, 
дужности и одговорности сматрају се “једним од темеља и кључних 
манифестација Reechsstaata-а”2. Због тога се не могу успоређивати с 
осталим јавним запосленицима, а особито не са запосленима у приватном 
сектору. За разлику од еуропског континента, који почива на идеји правне 
државе и њезине самосталности од друштва, англосаксонске земље 
немају јасан концепт државе и њезина односа према друштву. Стога је 
у тим земљама појам јавне функције и јавног службеника много ужи 
(те се редовито веже уз појам Цивил Сервице), а јавна служба у правилу 
није подвргнута посебном правном режиму нити службеници имају 
посебан правни статус. Такво је схваћање створило погодно тло за развој 
менаџерске доктрине (New Public Management) која се у окриљу тих 
земаља појавила концем 1970-их као критика класичног концепта јавне 
управе и скупе социјалне државе наглашавајући економске вриједности 
(3”Е”).

Многе земље у свијету су посљедњих десетљећа проводиле 
менаџерске реформе, уводећи тржишна начела и методе рада приватног 
сектора у јавну управу, што је резултирало бројним (често нежељеним) 
посљедицама и промијенило традиционалну слику јавне управе, па тако 
и службеничких сустава. Реформе су циљале на слабљење службеничког 
статуса и сигурности службеника, смањивање плаћа и других права, 

1  И. Борковић, Службеничко право, Загреб: Информатор, 1999, стр. 37.-38.
2  F. Van der Meer, M., T. Steen, A. Wille, Western European Civil Service Systems: A 

Comparative Analysis.Y:T. Raadschelders i F.Van der Meer (ур) The Civil Service in the 21st 
Century. New York, 2007: Palgrave Macmillan, стр 35.
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те јачање елемената радног законодавства у постојећим службеничким 
законодавствима. У ту је сврху скован и термин “нормализација” јавне 
службе3 који подразумијева међусобно приближавање и изједначавање 
радног сустава и увјета рада у јавном и приватном сектору, односно 
интеграцију службеничког сустава поједине земље у режим радних 
односа који вриједи у приватном сектору. Иако су менаџерске реформе 
много више замаха имале у англосаксонским земљама, и еуропске земље 
су због економских потешкоћа, политичких интереса и притиска медија, 
биле принуђене кренути у том смјеру, али у врло различитом опсегу и 
с много опирања.

2. Земље Еуропске уније – опћи преглед 

У већини земаља ЕУ постоји двојни сустав запошљавања, односно 
разликовање између запосленика који су подвргнути одредбама јавног 
права и оних који спадају под радно законодавство. Такођер, постоје 
различите категорије државних службеника, јавних службеника и 
осталих запосленика. Иако се у посљедње вријеме постотак државних 
службеника у односу на остале јавне службенике смањује, док је број 
запосленика који се запошљавају путем временски ограничених уговора 
у лаганом порасту, јавноправни статус државних службеника је углавном 
неупитан.

Многе еуропске земље имају врло високи, а неке и апсолутан 
постотак запосленика подвргнутих јавноправном статусу у државној 
служби: Белгија (77%), Ципар (72%), Естонија (91%), Финска (87%), 
Еуропска комисија (68%), Француска (69%), Грчка (82%), Ирска (100%), 
Литва (100%), Луксембург (66%), Мађарска (90%), Малта (100%), 
Низоземска (90%), Словачка (90%), Шпањолска (77%). У неколицини је 
тај број значајно смањен, примјерице, у Њемачкој (28%, искључујући 
војску) или Данској (26%)4. Само у три земље ЕУ, Чешкој, Уједињеном 
Краљевству (УК) и дијелом у Шведској (у којој су неки елементи статуса 
државних службеника регулирани јавним правом) државни службеници 
не потпадају под режим јавног права. Но, и у тим земљама је неупитан 
посебан статус државних службеника – Civil Servant status (види таблицу 
1.) у односу на друге јавне запосленике као и запослене у приватном 
сектору. Главне се разлике уочавају у погледу поступка запошљавања, 
сигурности посла, каријере и платног сустава.

3  W. Jann i C. Reichard, Best Practice in Central Government Modernization ур.: H. 
Wollmann i G. T. M. Monterio (ур) Evaluating Public Sector Reforms: An International and 
Comparative Perspective, 2001, стр. 103.

4  C. Demmke i T. Moilanen, Civil Service in the EU of 27- Reform Outcomes and the 
Future of the Civil Service, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2010, стр. 18.-19.
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Таблица 1. – Јавноправни статус државних 
службеника у 275 земаља ЕУ

Тип службеничког 
сустава

Јавноправни 
статус државних 

службеника 
(Public law status)

Статус 
државних 

службеника 
(Civil law 

status)

Укупно

Каријерна 
структура 100% (18) 0% 100% (18)

Не-каријерна 
структура 67% (6) 33% (3) 100% (9)

Укупно 89% (24) 11% (3) 100% (27)

Извор 6

Ако се проматра трајност запослења и сигурност службеничког 
статуса могу се уочити два различита приступа. На једном полу је 
скупина земаља у којима је службенички статус врло заштићен и 
сигуран, на челу с Њемачком и Француском, док су на другом полу 
земље које су по узору на УК увеле значајне елементе уређења радних 
односа из приватног сектора. Између та два пола су земље које имају 
мјешовити приступ овисно о појединим елементима статуса.

Иако се у источноеуропским земљама менаџерске методе нису 
уводиле у већем опсегу, запажа се донекле слабија заштићеност 
службеничког статуса. Тако је службеничким законодавством 
предвиђено много више могућности престанка радног односа него у 
већини западноеуропских земаља гдје државна служба престаје само 
због дисциплинских разлога (Њемачка, Луксембург, Грчка) и лошег 
извршења (Ирска, Италија, Португал, Шпањолска, Аустрија) и/или неког 
другог разлога (Аустрија, Малта, Шведска), али не више од три. Једино 
Француска и УК предвиђају пет разлога, а Данска, Финска и Низоземска 
шест разлога за престанак радног односа. Све источноеуропске земље 
(осим Чешке) предвиђају најмање пет, а највише седам разлога престанка 
радног односа7.

5  Истраживањем је обухваћено 27 земаља Еуропске уније, а подаци за Хрватску 
недостају јер у раздобљу прикупљања података Хрватска још није била у саставу ЕУ.

6  ибид. стр. 53.
7  ибид. стр. 178.
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У земљама које су проводиле менаџерске реформе и/или имају 
службенички сустав радних мјеста, могућности за престанак радног 
односа су флексибилније и сличније онима у приватном сектору. Државна 
служба може престати због структуралних и економских разлога у УК, 
Низоземској и скандинавским земљама (Данској, Финској, Шведској), али 
и неким источноеуропским земљама (Бугарској, Естонији, Мађарској, 
Словенији), но то је немогуће у Француској, Њемачкој, јужноеуропским 
земљама (Ципар, Грчка, Португал, Шпањолска) и неким другим земљама 
које имају каријерни службенички сустав (Ирска, Луксембург, Малта). 
Док државни службеници у УК и Скандинавији могу добити отказ 
због лошег радног извршења под истим увјетима као и запослени у 
приватном сектору, у већини осталих земаља такви случајеви су детаљно 
регулирани службеничким законодавством. Но, у Њемачкој, Ципру, 
Италији, Ирској, Луксембургу, Малти, Португалу, Шпањолској отказ 
је могуће добити једино због дисциплинских повреда8.

Неупитно је да су се на тлу Еуропе под утјецајем новог јавног 
менаџмента догодиле велике промјене у традиционалним службеничким 
суставима. Међутим, не свугдје у једнаком опсегу. Док су скандинавске и 
неке друге земље релативно лако прилагодиле менаџерски модел својим 
приликама, “старе” западне демокрације, попут Њемачке и Француске, 
много теже напуштају веберијанску управну традицију која почива на 
владавини права.

3. Њемачка, Француска, Уједињено Краљевство

3.1. Њемачка 
Посебна регулација статуса службеника у Њемачкој има дугу 

традицију, а произлази из филозофских идеја Фриедрицха Хегела о 
државном службенику који стоји између грађана и друштва и чија је 
улога заштитити друштво, осигурати праведност путем правила и 
балансирати између супротстављених егоистичних интереса унутар 
заједнице9 . Идеја о кодификацији службеничког законодавства зачета 
је у Прусији још 1794. укључивањем бројних одредби у Преуßисцхе 
Аллгемеине Ландрецхт, да би убрзо након тога био усвојен и посебни 
закон 1805. у Баварској10. Њиме се први пута у свијету уводи трајност 

8  више у: D. Bosseart, The flexibilisation of the employment status of civil 
servants: From life tenure to more flexible employment relations?, 2005, стр. 18.-
24.<http://www.eupan.eu/files/repository/03_The_flexibilisation_ 

of_ the_employment_status_of_civil_servants.pdf>, приступљено 1.9.2015.
9  C. Demmke i T. Moilanen, оп.цит., стр. 51.
10  V. der Meer, M. Frits, T. Steen, A. Wille, оп.цит., стр. 35.
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службе, а потом и правни институт Алиментатионспринзип који 
означује обвезу службеника да служби посвети сву своју професионалну 
активност те дужност државе да њему и његовој обитељи осигура 
цјеложивотну скрб11.

У сувремено доба јавна служба има темељ у самом Уставу који 
у чл. 33. ст. 5. стипулира да јавна служба мора бити регулирана по 
традиционалним принципима што укључује: трајност службе, мерит-
сустав, каријеру, неутралност службеника, забрану штрајка, начело 
уздржавања те бригу државе за службеника и његову обитељ тијеком 
и по завршетку службе12. Статус службеника регулиран је у више од 
30 закона и других прописа, а на службенике се примјењују посебни 
сустави социјалног и мировинског осигурања. Отпуштање из службе 
је могуће једино из дисциплинских разлога13.

Њемачка јавна служба организирана је по принципу ‘двојне 
структуре’. Према Уставу, извршавање суверених овласти повјерено 
је службеницима савезне, земаљске или локалне управе (Beamten) 
чија су служба и лојалност држави регулирани јавним правом, док 
послове јавних служби извршавају запосленици (Tarifbeschäftige) који 
се запошљавају на темељу уговора и чији је статус регулиран опћим 
радним законодавством. У јавној служби је 2013. било запослено 4,64 
милијуна особа. од чега 40% у статусу службеника14. Иако укупан број 
запослених у управи пада, Њемачка је међу малобројним државама у 
којој број службеника континуирано расте15,16.

Због уставног темеља на којима почива јавна служба, службеничко 
право није отворено значајнијим реформама17 па се може рећи да је 
Њемачка, у односу на остале еуропске земље, подузела слабе кораке 
према модернизацији, индивидуализацији и већој флексибилности у 
јавној служби18. 

11  C. Demmke и T. Moilanen, оп.цит., стр. 38.
12  Federal Ministry of Interior, The federal public service: an attractive and 

modern employer, 2014, стр. 39. <http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/
Broschueren/2014/federal-public-service.pdf?__blob=publicationFile>, приступљено 
1.9.2015.

13  ибид. стр. 49., 56.
14  ибид. стр.11., 34.-35.
15  C. Demmke и T. Moilanen, оп.цит., стр. 36.
16  Од 1991. до 2013. број службеника у федералној управи повећао се за 15.300, а 

број запосленика смањио за 48. 600. Federal Ministry of Interior, оп.цит., стр. 37.
17  H. A. Wolff, The Civil Service in Germany Annual Report, 2011, стр 3. <http://

www.ius-publicum.com/ repository /uploads/21_04_2011_15_21_Wolff.pdf>, приступљено 
1.9.2015.

18  S. Kuhlmann i M. Röber, Civil Service in Germany: Between Cutback Management 
and Modernization. У: V. Hoffmann-Martinot и H. Wollmann (ур.) State and Local 
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Међу важнијим мјерама модернизације треба споменути:
- измјене Закона о јавној служби 1997. кад су омогућени 

премјештаји службеника и без његова пристанка, рад на непуно радно 
вријеме, увођење новчаних потицаја за успјешне службенике и бонуса 
за изниман резултат те назадовање водећег особља са слабим радним 
резултатима19 

- Владине програме: Модерна држава - модерна управа (1999.) 
чији је нагласак на флексибилнијем и индивидуализираном приступу 
управљању људским потенцијалима (даље: УЉП)20, Фокус на будућност 
(2006.) и Федерална јавна служба - атрактиван и модеран послодавац 
(2014.) који заговарају културу оријентирану на резултате и плаће које 
се темеље на учинку21 

- Федералну реформу 2006. кад је савезна власт пренијела земљама 
овласт регулирања платног и мировинског сустава земаљских и локалних 
службеника22 

- склапање колективног уговора 2005. који предлаже флексибилно 
радно вријеме и напредовање на платној љествици темељено на 
извршењу и искуству те доношење Закона о плаћама службеника 
2007. којим су уведене неке статусне промјене земаљских службеника 
и промијењена структура плаће свих службеника која је сада јасније 
везана уз извршење23 

- продуљење доби за одлазак у мировину.24

3.2. Француска
Извор јавноправног статуса у Француској може се пронаћи у 

Француској револуцији и идеји демократског друштва које је заштићено 
правним правилима од самовоље властодршца. Још од 19. стољећа 
статус запослених у државној служби регулира се посебним правним 

Government Reforms in France and Germany: Divergence and Convergence. Berlin, 2007: 
Springer Science & Business Media, стр. 106. 

19  ибид. стр. 170.
20  German Government, Moderner Staat- Moderne Verwaltung, 1999, стр . 16. https://

www. wbginvestmentclimate.org/uploads/21.ModernState.pdf>, приступљено 1.9.2015.
21  Federal Ministry of Interior, The Federal Public Service, 2009, стр. 25.<http://

www.inap.es/alfresco/d/d/ workspace/SpacesStore/ 84cfb4cd-0416-4858-8ba2-ee53316136df/
Modelo%252 520federal% 252520 aleman% 252520funcion % 252520publica.pdf, 
приступљено 1.9.2015.; Federal Ministry of Interior, оп.цит., стр. 29.

22  Federal Ministry of Interior, оп.цит., стр. 34.
23  Direction générale de l’administration et de la fonction publique, Administration and 

the Civil Service in the EU 27 Member States, 2008, стр. 22.-23. http://www.fonctionpublique.
gouv.fr/files/files/publications/etudes _perspectives/Administration_and_the_Civil_service_
in_the_27_EU_Member_states.pdf,приступљено1.9.2015

24  Federal Ministry of Interior, оп.цит., стр. 110.
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правилима која државне службенике издвајају у засебну категорију 
запосленог становништва с посебним и повлаштеним положајем у 
односу на запослене у приватном сектору. Специфичност њиховог 
правног положаја задржана је до данас (‘служити државу није попут 
ниједног другог посла’)25 а трајност запослења које се сматра темељном 
повластицом запослених у јавној управи постављено је као темељно 
начело француске јавне службе Законом из 198326. 

Француски сустав јавне службе састоји се од трију подсустава и 
њима одговарајућих категорија запосленог особља: државне службе, 
локалне службе и службе јавног здравства. 2012. је било запослено 5,4 
милијуна особа у јавној служби, од тога 44% у државној служби, 35 % 
у локалним службама и 21% у јавном здравству. Већину запослених 
(85,7%) чине јавни службеници у звању (agents titulaires) за које су 
карактеристични трајност запослења, припадање одређеном корпусу 
и посебан статус регулиран јавноправним нормама. У јавној служби 
послове обавља и уговорно особље (agents non titulaires) које не ужива 
трајност запослења и чији број континуирано расте (10,8%). Међу њима су 
запосленици чији је статус регулиран јавноправним уговором и они чији 
је статус регулиран уговорима приватног права. Преостали запослени 
у јавној служби (њих 3,5%) су државни радници који раде у војним и 
индустријским постројењима. Немају статус јавних службеника, али је 
њихов положај под посебним јавноправним режимом27.

Кроз бројне прописе и праксу управних судова службеницима се 
осигурава професионализам у служби и заштита од политичког утјецаја, 
али им се намећу и одређене дужности које одражавају специфичност 
рада за државу (интегритет, непристраност, итд.). Јавни службеници 
традиционално уживају и престижан друштвени статус, привилегије 
из мировинског осигурања28 те високу сигурност запослења. Престанак 
службе могућ је у случају недовољне професионалности у обављању 
посла (што се у пракси врло ријетко догађа), док је отпуштање због 
реорганизације и економских разлога само теоретска могућност29.  

25  D. Bosseart, оп.цит., стр. 8.
26  Закон из 1983. један је од четири закона који чине Опћи статут јавних службеника. 

Док се његове одредбе односе на све јавне службенике, два закона из 1984. подробније 
регулирају категорију државних и локалних службеника, а Закон из 1986. службенике 
у јавном здравству. www.fonction-publique.gouv.fr, приступљено 1.9.2015. 

27  www.fonction-publique.gouv.fr, приступљено 1.9.2015. 
28  M.-C. Meininger, The Development and Current Features of the French Civil Service 

System. У:  H. Bekke i F. M. Van der Meer (ур.) Civil Service Systems in Western Europe 
– Civil Service Systems in Comparative Perspective. Cheltenham, 2000: Edward Elgar 
Publishing Limited, стр.191.-192.

29  D. Bosseart, оп.цит., стр.19., 22.
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Менаџерским реформама с почетка 1990-их покушало се ослабити 
положај јавних службеника но службеници су на мјере одговорили 
масовним штрајковима и спријечили њихово провођење. Покушај 
изједначавања правног и друштвеног статуса државних службеника са 
статусом запослених у приватном сектору постаје актуалан тек након 
2007.30 када је Влада премијера Fillona започела програм Опћи преглед 
јавних политика чија дионица обухваћа реформирање сустава УЉП-а у 
духу промицања индивидуализације, флексибилности и мобилности у 
државној служби31. Годину дана касније доноси документ Бијела књига о 
будућности јавне службе који садржи 40 препорука за организирање јавне 
службе које, уз дотадашње правне, уводе економске вриједности, као што 
су резултати и ефикасност32. У наведеном су раздобљу имплементиране 
сљедеће мјере, које су због отпора службеника и њихових удружења 
ипак остале ограниченог домета:

- смањење броја службеника примјеном правила ‘1 умјесто 2’ (на 
два умировљена службеника запошљава се само један), чиме се до 2012. 
број државних службеника смањио за 150.000 (6,4%), што је скроман 
резултат у односу на друге земље које су проводиле сличне мјере33 

- даљње приближавање мировинског сустава државних службеника 
и запослених у приватном сектору (повишење броја година за одлазак 
у мировину с 60 на 62 и повећање мировинског доприноса са 7,85% на 
10,55% плаће)34 

- строжа правила за престанак службе: од 2009. државном 
службенику чије се радно мјесто укида престаје служба ако три пута 
одбије предложени премјештај на друго мјесто у јавној служби, што 
су синдикати протумачили као крај сигурности запослења у државној 
служби35 

- приближавање каријерног класификацијског сустава 
класификацијском суставу радних мјеста: повећање броја вањских 

30  L. Rouban, Back to the nineteenth century: the managerial reform of the French civil 
service, Labor history бр.12/2013, стр.161.

31  OECD, OECD Public Governance Reviews. France: An international perspective 
on the General Review of Public Policies, 2012, стр.186. <http://www.oecd-ilibrary.org/
governance/oecd-public-governance-reviews- france_9789264167612-en>, приступљено 
1.9.2015.

32  J.-L. Silicani, Synthèse Livre Blanc sur l’Avenir de la Fonction Publique, 
2008, стр. 3.  <>, приступљено 1.9.2015.

33  ибид., стр. 64.; OECD, оп.цит., стр. 171.
34  L. Rouban, оп.цит., стр. 164.
35  ибид., стр. 165.
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натјечаја за водеће позиције, флексибилније радно вријеме, новчани 
бонуси који овисе о радном извршењу, итд.36.

Иако чак 71% француских државних службеника сматра како су 
реформске мјере доста погоршале њихове радне увјете, њихов положај 
је још увијек посебан и повољнији од положаја службеника у многим 
другим земљама37.

3.3. Уједињено Краљевство
У УК не постоји јасна разлика између државних службеника и 

запослених у приватном сектору. Иако је положај службеника дуго 
времена овисио о вољи владајуће политичке елите, британска јавна служба 
је одувијек настојала сачувати неовисност темељену на континуитету 
па је високорангираним службеницима било забрањено судјеловање у 
страначкој политици38. Према извјештајима комисија Northon-Trevelyan 
из 1854. и Fulton из 1968., постојале су одређене специфичности служења 
држави које су се очитовале кроз обвезу провођења јавног натјечаја 
за примање у службу, примјену мерит-сустава, јединствена правила 
службе и отвореност службе само за више друштвене слојеве, а начела 
трајности, неутралности, анонимности и јединства искристализирала 
су се у традиционална обиљежја британске државне службе39.

Концем 1970-их под водством владе М. Тхатцхер долази до 
заокрета према “социјалном конзервативизму”, а у јавној управи 
прелази се с владања (government) на управљање (governance) те се 
напушта вестминстерски модел у корист новог јавног менаџмента40. 
Тренд приближавања државне службе приватном сектору инкорпориран 
је у документе Држава служба: континуитет и промјена (1994.) и 
Државна служба: настављање с континуитетом и промјеном (1995.). 
Трансформација је укључила смањење државне службе, децентрализацију 
и ширење менаџерске аутономије у УЉП-у, отварање готово свих 
положаја за кандидате изван управе, индивидуално преговарање 
око плаћа водећег особља, увођење отвореног сустава напредовања, 
итд. Државни службеници запошљавају се на уговор, немају јамство 

36  OECD, оп.цит., стр. 186.-200.
37  L. Rouban, оп.цит., стр. 168.
38  G. K. Fry, The Bristish Civil Service System. У: H. Bekke i F. M. Van der Meer  (ур.) 

Civil Service Systems in Western Europe – Civil Service Systems in Comparative Perspective. 
Cheltenham, 2000: Edward Elgar Publishing Limited, стр. 27. 

39  J. Greenwood, New Public Administration in Britain. London, 2005: Taylor & Francis 
e-Library. стр. 74., 78.

40  Е. Пусић, Модернизација великих еуропских управних сустава. У: И. Копрић 
(ур.) Модернизација хрватске управе. Загреб, 2003: Друштвено велеучилиште у Загребу, 
стр. 5.
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трајности запослења, а право на штрајк и сустав финанцирања 
социјалног осигурања не разликује их од осталог радног становништва41. 
Отпуштање због слабог учинка слично је као у приватном сектору те је 
могуће због реорганизације и економских разлога42.

Доношењем Constitutional Reform and Governance Act 2010. по први 
пута је постављен законски темељ државној служби, али како већина 
питања службеничког положаја још увијек није законски регулирана 
сматра се да УК нема службеничко законодавство43. Чак ни појам 
државних службеника (civil servants) није јасно одређен. Развијајући 
се кроз праксу судова и бројних краљевских комисија, сматра се да 
означује “службенике Круне (који нису носитељи политичке или судбене 
функције) запослене у грађанском својству (civil capacity) чија се плаћа 
исплаћује из средстава Парламента”44. Према Greenwoodu, државни 
службеници би сигурно биле особе запослене у министарствима и 
државним уредима, извршним агенцијама и деволвираним извршним 
тијелима Шкотске и Wалеса, док би из те категорије свакако били 
искључени министри, суци, припадници оружаних снага, запосленици 
државних подузећа, локалне самоуправе, National Health Service и quan-
gosa45. У 2012. је пола милијуна људи (10% јавног сектора) било запослено 
у државној управи46. 

Британска влада је 2012. донијела План реформе државне службе 
чији је главни циљ мања, ефикаснија, оспособљенија, отворенија и 
мање бирократска државна служба. План садржи 18 мјера темељених 
на најбољим искуствима приватног сектора, али уз очување етхоса 
државних службеника (интегритет, поштење, објективност и непри-
страност). С изузетком одређивања неких положаја који нуде већу 
сигурност за сталност запослења и боље радне увјете, те увођења јамства 
најспособнијим службеницима да ће по враћању у државну службу 
након привременог рада у приватном сектору напредовати47, већина 

41  OECD, Human Resources Management Country Profiles UK, 2012., стр. 1.http://
www.oecd.org/gov/pem /OECD%20HRM%20Profile%20-%20United%20Kingdom.pdf, 
приступљено 1.9.2015.

42  D. Bosseart, оп.цит., стр. 22.
43  J. Harris, Legislating for a Civil Service, 2013, стр. 7.http://www.instituteforgovernment.

org.uk/sites /default/files/publications/Legislating%20for%20a%20civil%20service.pdf, 
приступљено 1.9.2015.

44  C. Demmke и T. Moilanen, оп.цит., стр. 20.
45  Greenwood, оп.цит., стр. 73.-74.
46  Office for National Statistics, Civil Service Statistics, 2014, стр. 1. <http://www.ons.

gov.uk/ons/dcp171778_ 379949.pdf>, приступљено 1.9.2015.
47  Government of the United Kingdom, The Civil Service Reform Plan, 2012, стр. 22., 

24. <>, приступљено 1.9.2015.
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мјера усмјерена је на даљње приближавање државне службе и приватног 
сектора. Планира се:

- смањење броја државних службеника за 23% у односу на 2010., 
тако да би њихов број у 2015. износио 380 000, што је најмање од ИИ. 
свјетског рата48. До 2013/2014. тај број се смањио за 181.000 у односу на 
2010. 

- стварање нових аранжмана за упућивање службеника на рад у 
друга министарства и приватни сектор. 2014. уговорено је 17 аранжмана 
унутар државне службе и 43 аранжмана с приватним сектором, а план 
је да број аранжмана у 2015. досегне њих сто49 

- унапређење управљања радним извршењем (одређивање 25% 
најуспјешнијих и 10% најмање успјешних службеника, отпуштање 
службеника који не побољшавају рад, реструктурирање плаће водећег 
особља, итд.)50 

- инзистирање на новим специјалистичким знањима и изградњи 
подузетничке организацијске културе51. Од 2016. државни службеници 
који се натјечу за државне тајнике морат ће завршити школу пословног 
менаџмента, а државни тајници упућиват ће се на течајеве из пословног 
водства52 

- омогућавање рада ‘било када и од било куда’ и на непуно радно 
вријеме (како ради четвртина британских службеника)53

Провођење мјера оцијењено је врло успјешним, али с великим 
простором за напредак.54

4. Хрватска

Хрватска је још 1923., у саставу Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца имала два закона о државним службеницима. За вријеме 
социјалистичке Југославије задржан је континуитет службеничког 
законодавства све до 1963. када је Уставом избрисана правна разлика 
између службеника и радника па је престало важити и законодавство 
које му није било сукладно. Иако се стварни статус службеника није 
битно промијенио, у нормативном смислу тек Закон о управи из 1978. 

48  ибид., стр. 12.
49  Government of the United Kingdom, Civil Service Reform: progress report, 2014, 

стр. 39. <https://www. gov.uk /government/publications/civil-service-reform-plan-progress-
report/civil-service-reform-progressreport>,  приступљено 1.9.2015.

50  Government of the United Kingdom, The Civil Service Reform Plan, стр. 28.
51  ибид., стр. 23.
52  Government of the United Kingdom, Civil Service Reform: progress report, стр. 38.
53  Office for National Statistics, оп.цит., стр. 3.
54 https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-reform, приступљено 

1.9.2015.
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поновно је успоставио дистинкцију између управног особља и радника 
у привреди. Након пада социјализма и осамостаљења Хрватске Закон 
о управи преузет је у нови правни сустав и усклађен с Уставом из 
1990. (углавном у терминолошком и формалном смислу). Тај се закон 
примјењивао на државне службенике до 1994. када је донесен први Закон 
о државним службеницима и намјештеницима и о плаћама носитеља 
правосудних дужности (ЗОДСИН). Њиме су уређени статусни односи 
службеника и намјештеника у државној управи55.

 Процес значајнијих институционалних реформи јавне управе, 
па тако и оних на подручју службеничког законодавства, започео је 
формализирањем односа с Еуропском унијом. Потписивањем Споразума 
о стабилизацији и придруживању (2001.) Хрватска се обвезала на 
поступно усклађивање законодавства, а еуропски стандарди постају 
и формално релевантни за реформу јавне управе. Новим Законом о 
државним службеницима и намјештеницима из 2001. регулиране су 
и плаће службеника и намјештеника у државној управи, док су плаће 
дужносника регулиране посебним законом.

У склопу пројекта потпоре реформи службеничког сустава CAR-
DS 2001 Public Administration Reform, који је био усмјерен на креирање 
новог службеничког законодавства, 2005. је донијет Закон о државним 
службеницима (ЗОДС). Тиме почиње наредна фаза развоја службеничког 
законодавства коју карактеризира дјеломично усвајање ЕУ стандарда56, 
но више на формалној него на стварној разини. Иако је ЗОДС-ом 
изражена намјера за модернизацијом и реформом службеничког сустава, 
Закон није поставио чврсти темељ за квалитетан и професионалан 
службенички сустав. Већина нових института и одредби није била 
дорађена, док су одређена подручја службеничког сустава изостављена 
или дјеломично регулирана. Кључни елементи службеничког сустава, 
класификацијски сустав и сустав напредовања, нису били регулирани 
већ су препуштени уредбама владе. У каснијим се годинама, значајним 
новелама (2007., 2008., 2011. и 2012) те бројним уредбама и другим под-

55  Г. Марчетић, Јавни службеници и транзиција, Загреб: Друштвено велеучилиште 
у Загребу и Конрад Аденауер Стифтунг, 2005, стр. 302.

56  Велику улогу у креирању службеничких сустава транзицијских земаља 
имала је SIGMA која је идентифицирала управне стандарде кроз своје документе. У 
њиховом дефинирању SIGMA полази од темељне дужности сваке државе да осигура 
учинковито, професионално и непристрано дјеловање јавне управе, а да би се то 
постигло државна служба треба: 1) дјеловати у јавном интересу, 2) бити деполитизирана 
и 3) професионална, 4) треба имати изграђени квалитетан службенички сустав, 5) 
регулирати одговорност државних службеника, те 6) успоставити ефикасан сустав 
управљања људским потенцијалима (в. Г. Марчетић и А. Муса, Еуропеизација 
службеничког права: Усклађивање хрватског законодавства с еуропским стандардима, 
Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 3/2013, стр. 725-756).
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законским прописима, исправљало законске нелогичности и празнине, 
но неке од њих до данас нису ријешене. 

ЗОДС се може проматрати као почетна точка процеса усклађивања 
с ЕУ стандардима који се од његова доношења до данас одвија 
непрекидним скоковима према напријед, али понекад и враћањем на 
ранија рјешења. Формално усклађивање с ЕУ стандардима довело је 
до низа институционалних иновација, али и до правне несигурности 
и практичне нестабилности сустава увјетоване сталним промјенама.

У погледу правног статуса службеника и намјештеника, ЗОДС 
експлицитно истиче да уређује статусна питања категорије државних 
службеника57, док се на права, обвезе и одговорности државних 
намјештеника, који обављају помоћно-техничке и остале послове, 
примјењују опћи прописи о раду и у складу с њима склопљени колективни 
уговори, осим ако одредбама ЗОДС-а није друкчије одређено. Но, 
“изнимке” од регулације радним законодавством обухваћају нека битна 
права, обвезе и одговорности намјештеника. Тако класификацију радних 
мјеста и плаће намјештеника уређује уредбом Влада, а на удаљење с 
рада и одговорност намјештеника за повреде радне дужности примјењују 
се одредбе ЗОДС-а, аналогно одредбама за државне службенике. Они 
су такођер подвргнути оцјењивању рада према ЗОДС-у иако право на 
заштиту од неправедног оцјењивања остварују пред редовним судовима. 

Права и обвезе политички именованих58 државних дужносника 
уређују се Законом о обвезама и правима државних дужносника, 
док се на запослене у локалним и регионалним јединицама од 2008. 
примјењује Закон о службеницима и намјештеницима у локалној и 
подручној (регионалној) самоуправи (ЗСЛПС) који је донекле попунио 
два десетљећа правне празнине и неуједначености на нижим разинама 
територијалног управног сустава. Међутим, овај Закон у пракси није 
донио значајне промјене, јер у већини одредби слиједи текст ЗОДС-а, 

57  У нормативном смислу државни службеници су дефинирани мјешовитом, 
организацијско-функционалном дефиницијом (в. Г. Марчетић, оп.цит., стр. 138-142). 
Организацијски гледано, одредбе Закона примјењују се на државне службенике који 
су запослени у таксативно набројаним државним тијелима (чл. 2. ЗОДС), док се у 
функционалном смислу државни службеници дефинирају као: “особе које у државним 
тијелима као редовито занимање обављају послове из дјелокруга тих тијела утврђене 
Уставом, законом или другим прописима донесеним на темељу Устава и закона”, 
те “... особе које у државним тијелима обављају информатичке послове, опће и 
административне послове, планске, материјално-финанцијске и рачуноводствене и 
сличне послове” (чл. 3. ст. 2. и 3. ЗОДС).

58   У тој су категорији: министри, њихови замјеници и помоћници, предстојници 
државних уреда, предстојник Уреда предсједника Владе и његов замјеник, главни 
тајник Владе и његов замјеник, гласноговорник Владе и равнатељи државних управних 
организација (чл. 6. Закона о суставу државне управе).
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укључујући нагласак на формалним и техничким, а не садржајним 
и стратешким питањима развоја локалног службеничког сустава. 
Највећа разлика службеничког законодавства у државној управи спрам 
територијалне самоуправе видљива је у обухвату. Док ЗОДС уређује 
само статус државних службеника, ЗСЛПС регулира и статусна питања 
намјештеника што указује на недосљедност и недостатак заједничког 
приступа кључним питањима службеничког сустава на разини цијеле 
државе.

Одлучивање о распореду на радно мјесто те другим правима 
и обвезама државних службеника, као и о престанку државне служе 
је управна ствар, односно о тим се питањима одлучује у управном и 
управно-судском поступку. Тако у првом ступњу одлуку доноси челник 
тијела (или особа коју он овласти), а о жалбама на та рјешења одлучује 
Одбор за државну службу као неовисно стручно тијело. Против рјешења 
Одбора државно тијело или државни службеник имају право покретања 
управног спора пред управним судом. О лаким повредама службене 
дужности одлучује челник тијела, који покреће и поступак због тешких 
повреда службене дужности пред посебно устројеним судом за ту сврху 
- службеничким судом. На рјешење службеничког суда може се уложити 
жалба Вишем службеничком суду, а против те другоступањске одлуке 
може се покренути управни спор. 

Међутим, јавно-правни карактер службеничког односа који је 
јасно видљив у ЗОДС-у и другим службеничким прописима доведен је у 
велико питање. Наиме, у вељачи 2014. Влада је надлежним институцијама 
доставила на мишљење нацрт приједлога новог Закона о државној 
служби (ПЗДС). Њиме се укидају многи досадашњи институти, смањују 
се права службеника и механизми њихове заштите те јачају овласти 
политички именованих челника. Такођер, текст Приједлога не иде у 
прилог јачању ЕУ стандарда, већ управо супротно. Уз цијели низ нових 
и/или промијењених института, свакако је највећа промјена – склапање 
уговора о раду с државним службеницима, чиме се укидају темељни 
елементи службеничког статуса - јавноправни статус службеника и 
сигурност запослења. Тиме је ПЗДС учинио радикалан одмак од 
постојеће хрватске праксе, али и еуропског схваћања о државној служби 
која се уређује одредбама јавног права.

Заштиту својих права државни службеници више не би могли 
остваривати у редовном управном поступку, пред челником и Одбором 
за државну службу, односно кроз управне спорове пред управним 
судовима, већ путем захтјева за заштиту права, којег би подносили 
послодавцу и пред редовним судом надлежним за радне спорове, 
сукладно одредбама опћих прописа о раду. Изнимно би могли поднијети 
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захтјев за заштиту права новом тијелу - Комисији за заштиту права, 
која би преиспитивала искључиво законитост отказа уговора о раду. О 
одговорности за повреде службене дужности више не би одлучивали 
неовисни службенички судови, већ челници државних тијела или особе 
које они овласте. При тому је једина предвиђена казна – отказ из службе, 
уз претходно упозорење. За петнаест повреда службене дужности (чл. 89. 
ст. 1. точ. 5-20. ПЗДС) уговор се може отказати и без обвезе поштивања 
прописаног или уговореног отказног рока. 

Иако се Приједлогом укида већина кључних елемената слу-
жбеничког статуса, њиме није учињен досљедан помак према приватно-
правном статусу управо због садржајних специфичности службеничког 
статуса. Службеници се више не би постављали на радно мјесто одлуком 
јавне институције према правилима јавног права (рјешењем) већ би 
се запошљавали темељем уговора о раду према правилима приватног 
права (чл. 48. ПЗДС). Тај уговор не представља одлуку државе, али није 
нити формалан споразум између двије једнаке странке, будући да “у 
уговору о раду мора бити наведено да поједине углавке уговора челник 
државног тијела може једнострано (означиле ауторице) измијенити 
у складу са законом, другим прописом или колективним уговором”. 
Док јавноправним актом службеник ступа у специфичан однос према 
апстрактном јавном послодавцу и грађанима, чиме добива право и обвезу 
дјеловања у складу с даном јавном овласти и у јавном интересу, овим би 
уговором о раду ступио у хибридни и неравноправни однос с челником 
који обавља политичку функцију за вријеме мандата једне Владе.

Из Приједлога је очигледно да не постоји јасно разумијевање о 
улози и сврси посебног службеничког статуса. Тако ПЗДС у преамбули 
наводи да ће се радно-правни статус државних службеника уредити на 
начин како је прописано за остале раднике у РХ, а истовремено истиче 
да се посебности статуса требају уредити Законом о државној служби 
сукладно Уставу РХ јер државни службеници обављају послове од јавног 
интереса. Дакле, ни сам предлагач Закона није сигуран је ли тај статус 
посебан или није, односно, он ће о томе одлучити према потреби. Који 
пут је статус посебан, а који пут није. Јесу ли онда по новом приједлогу 
Закона особе које раде у државној служби службеници или радници? Ако 
се прихвати нови законски приједлог може се очекивати низ негативних 
посљедица, од слабљења струке и неутралности одлучивања до јачања 
политизације службеничког сустава и демотивације службеника. С 
обзиром да су реакције из знанствених и стручних кругова на овај 
приједлог биле углавном врло критичне и негативне, расправа око тог 
питања још траје, па је ПЗДС за сада у стању status quo.
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5. Закључак

У основи аргумената pro et contra посебности службеничког 
статуса јавних службеника налази се опредјељење за одређене 
вриједности које превладавају у постојећим управним концептима. 
Док традиционални (веберијански) концепт јавне управе, почива на 
правним и демократским вриједностима те укључује одговорност јавне 
управе друштву за законито поступање, менаџерски модел наглашава 
економске и индивидуалне вриједности с тежњом изједначавања метода 
и увјета рада приватног и јавног сектора. Менаџерски модел је настао 
на критици класичног управног концепта, упозоравајући на његову 
бирократизираност, нефлексибилност, неефикасност и неекономичност. 
При тому је отишао у другу крајност, те је кроз приватизацију јавних 
служби, дерегулацију, уговарање, маркетизацију и смањење на свим 
разинама, занемарио улогу социјалне и правне државе. Критичари 
упозоравају на негативне посљедице које је произвео, као што су смањена 
одговорност јавне управе, урушавање владавине права, демократских 
начела и етике јавне службе. 

Земље континенталне Еуропе идејно нагињу владавини права 
и, у већој или мањој мјери, wеберијанској управној традицији па 
неолиберална доктрина није имала толики утјецај као у англосаксонским 
и неким другим државама свијета. Регулација службеничког статуса 
је у домени јавног права јер се повезује с великим овластима и 
одговорностима које имају државни службеници, њиховом могућношћу 
изравног интервенирања у основна права грађана, те могућношћу 
стручног утјецаја на политичаре који доносе законе и кључне одлуке 
за заједницу, а који се у управи налазе привремено, за вријеме мандата 
владе која их је поставила. Обиље литературе из подручја јавне управе 
истиче да специфичан статус државних службеника, професионализам, 
континуитет службе и трајност радног односа представљају основне 
увјете за остварење етичне, компетентне и неполитизиране државне 
службе, која је лојална јавном интересу и заштићена од политичког и 
страначког притиска. Сталност запослења штити државне службенике 
од краткорочних политичких интереса, али и цјелокупну државну 
управу од неприкладних персоналних промјена које нису засноване на 
мерит-начелима.

У случају Хрватске, аргументи за јавноправну регулацију су 
несумњиво оправдани. Нацрт приједлога новог Закона о државним 
службеницима из 2014., о којем је изостала било каква претходна стручна 
и знанствена расправа, у многим елементима одступа од еуропских 
стандарда који су Хрватској били постављени као увјет за чланство у 
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ЕУ, а који су се кроз смјернице и упуте Еуропске комисије развијали 
и имплементирали у службеничко законодавство и управну праксу 
посљедњег десетљећа. Нове одредбе нимало не потичу професиона-
лизацију те се одмичу много корака уназад од квалитетног службеничког 
сустава. Штовише, њима се де фацто брише службенички сустав као 
да никада није постојао, а сва постојећа професионална тијела за 
заштиту права службеника укидају, јер се сматрају неефикаснима и 
нефункционалнима. 

Уз бројне институционално-нормативне и организацијске про-
блеме, повећану правну несигурност и финанцијске трошкове због 
мијењања свих прописа из домене службеничког законодавства, извјесно 
је да би се тим Законом отворио простор за још већу политизацију управног 
сустава. Прије свега због неоправданог јачања овласти министара 
и челника у подручју радних односа, који се готово поистовјећују с 
послодавцима на нео-либералном тржишту рада, чиме се омогућава 
слободан улаз политичким критеријима на штету професионалних 
стандарда, особито у раздобљима након промјене власти. Уз то се 
отвара и нова ниша за могућност корупције, патронаже и непотизма због 
недостатне регулације и институционалних слабости. На индивидуалној 
разини, у непрекидном страху од отказа којег челник може уручити без 
провођења доказног поступка, службеници не би могли непристрано и 
неутрално поступати, особито ако се узме у обзир да им је ускраћена 
готово сва правна заштита. За очекивати је апатију и фрустрираност, 
одљев квалитетних стручњака који ће отићи на боље плаћене послове 
и/или послове без политичког притиска, те демотивираност младих 
особа за рад у државној служби. 

На питање требају ли државни (и јавни) службеници бити у 
јавноправном или радноправном статусу не постоји јединствени 
одговор и свака држава ће га морати сама пронаћи. Уважавајући 
нове околности и потребу прилагодбе промијењеним друштвеним 
увјетима, не смију се заборавити повијесни и културолошки фактори, 
као и постојећа институционална рјешења која су већ прихваћена у 
заједници. Досадашње искуство је показало да се менаџерски модел 
не може једнако успјешно имплементирати у било коју земљу свијета, 
особито не у транзицијске и слабије развијене земље које нису успјеле 
осигурати ни темељне елементе класичне управе - професионализам, 
одговорност и политичку неутралност.



Др. сц Гордана Марчетић, Ива Лопижић, Службенички статус јавних 
службеника у...,  Радно и социјално право, стр. 65-86, XVIV (1/2015)

83

Литература и извори

1. Борковић, И. (1999) Службеничко право. Загреб: Информатор
2. Bosseart, D. (2005) The flexibilisation of the employment status 

of civil servants: From life tenure to more flexible employment 
relations? <>, приступљено 1.9.2015.

3. Demmke, C. и T. Moilanen (2010) Civil Service in the EU of 27 
– Reform Outcomes and the Future of the Civil Service. Franfurt 
am Main: Peter Lang GmbH

4. Demmke, C. и T. Moilanen (2012) The future of public employment 
in central public administration. <http://www.eupan.eu/files/repo-
sitory/2013021293522_Study_The_ future_of_public_employment.
pdf>, приступљено 1.9.2015.

5. Direction générale de l’administration et de la fonction publique 
(2008) Administration and the Civil Service in the EU 27 Member 
States. <http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publica-
tions/etudes_perspectives/Administration_and_the_Civil_servi-
ce_in_the_27_EU_Member_states.pdf>, приступљено 1.9.2015.

6. Federal Ministry of Interior (2009) The Federal Pu-
blic Service. <http://www.inap.es/alfresco /d/d/workspace/
SpacesStore/84cfb4cd-0416-4858-8ba2-ee53316136df/Mode-
lo%252520 federal %252520aleman %252520funcion %252520 
publica.pdf>, приступљено 1.9.2015.

7. Federal Ministry of Interior (2014) The federal public service: 
an attractive and modern employer.  <http://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren /2014/ federal-public-
service.pdf?__blob=publicationFile>, приступљено 1.9.2015.

8. Fry, G. K. (2000) The British Civil Service System. У: H. Bekke и 
F. M. Van der Meer (ур.) Civil Service Systems in Western Europe 
– Civil Service Systems in Comparative Perspective. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing Limited, str. 12.-35.

9. German Government (1999) Moderner Staat- Moderne Verwaltung. 
<>, приступљено 1.9.2015.

10. Government of the United Kingdom (2012) The Civil Service Re-
form Plan. <>, приступљено 1.9.2015.

11. Government of the United Kingdom (2014) Civil Service Reform: 
progress report. <https://www.gov.uk/government/publications/
civil-service-reform-plan-progress-report/ civil-service-reform-
progress-report>, приступљено 1.9.2015.

12. Greenwood, J., R. Pyper, D. Wilson (2005) New Public Admini-
stration in Britain. London: Taylor & Francis e-Library. 



Др. сц Гордана Марчетић, Ива Лопижић, Службенички статус јавних 
службеника у...,  Радно и социјално право, стр. 65-86, XVIV (1/2015)

84

13. Harris, J. (2013) Legislating for a Civil Service. <>, приступљено 
1.9.2015.

14. Jann, W. и C. Reichard (2001) Best Practice in Central Government 
Modernization. У: H. Wollmann и G. T. M. Monterio (ур.) Eva-
luating Public Sector Reforms: An International and Comparati-
ve Perspective, posebno izdanje International Journal of Political 
Studies, str. 93.-111.

15. Kuhlmann, S. и M. Röber (2007) Civil Service in Germany: Betwe-
en Cutback Management and Modernization. У: V. Hoffmann-Mar-
tinot i H. Wollmann (ур.) State and Local Government Reforms 
in France and Germany: Divergence and Convergence. Berlin: 
Springer Science & Business Media, str. 89.-110.

16. Марчетић Г. (2005) Јавни службеници и транзиција. Загреб: 
Друштвено велеучилиште у Загребу и Конрад Аденауер 
Стифтунг

17. Марчетић Г. и А. Муса (2013) Еуропеизација службеничког 
права: Усклађивање хрватског законодавства с еуропским 
стандардима. Зборник радова Правног факултета у Сплиту, 
бр. 3., стр. 725.-756.

18. Meininger, M.-C. (2000) The Development and Current Features of 
French Civil Service System. У: H. Bekke i F. M. Van der Meer (ур.) 
Civil Service Systems in Western Europe – Civil Service Systems in 
Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 
Limited, str. 188.-211.

19. OECD (2012) OECD Public Governance Reviews: France: An in-
ternational perspective on the General Review of Public Policies. 
<http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governan-
ce-reviews-france_9789264167612-en>, приступљено 1.9.2015.

20. OECD (2012) Human Resources Management Country Profiles 
UK. <>, приступљено 1.9.2015.

21. Office for National Statistics (2014) Civil Service Statistics 2014. 
<>, приступљено 1.9.2015.

22. Пусић, Е. (2003) Модернизација великих еуропских управних 
сустава. У: И. Копрић (ур.) Модернизација хрватске управе. 
Загреб: Друштвено велеучилиште у Загребу, стр. 1.-22.

23. Rouban, L. (2013) Back to the nineteenth century: the managerial 
reform of the French civil service, Labor history, br. 2., str. 161.-175.

24. Silicani, J.-L. (2008) Synthèse Livre Blanc sur l’Avenir de la Fonc-
tion Publique. <>, приступљено 1.9.2015.

25. Van der Meer, F. M., T. Steen, A. Wille (2007) Western European 
Civil Service Systems: A Comparative Analysis. У: T. Raadschel-



Др. сц Гордана Марчетић, Ива Лопижић, Службенички статус јавних 
службеника у...,  Радно и социјално право, стр. 65-86, XVIV (1/2015)

85

ders i F.Van der Meer (ур.)The Civil Service in the 21st Century. 
New York: Palgrave Macmillan, str. 34.-49.

26. Wolff, H. A. (2011) The civil service in Germany. Annu-
al Report. <http://www.ius-publicum. com/repository/
uploads/21_04_2011_15_21_Wolff.pdf>, приступљено 1.9.2015. 
 
Прописи

27. Basic Law for the Federal Republic of Germany 
      https://www.btg-bestellservice.de/pdf/802010 00.pdf> 
28. Нацрт Приједлог Закона о државним службеницима (ПЗДС), 

2014, Влада РХ
29. Закон о обвезама и правима државних дужносника, Народне 

новине РХ, бр.101/98, 135/98, 105/99, 25/0, 73/00, 131/00, 30/01, 
59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 
92/05, 121/05, 136/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 
60/08, 38/09, 150/11, 22/13. 

30. Закон о државним службеницима (ЗОДС), Народне новине РХ 
бр. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 
49/12 – прочишћени текст, 37/3, 38/13. 

31. Закон о државним службеницима и намјештеницима, Народне 
новине РХ бр. 27/01 

32. Закон о државним службеницима и намјештеницима и о 
плаћама носитеља правосудних дужности (ЗОДСИН,) Народне 
новине РХ, бр. 74/94, 86/94, 7/95

33. Закон о суставу државне управе, Народне новине бр. 150/11
34. Закон о службеницима и намјештеницима у 

локалној и подручној (регионалној) самоуправи 
(ЗСЛПС), Народне новине РХ, бр. 86/08 и 61/11 
Wеб извори

35. http://www.fonction-publique.gouv.fr>, Le portail de la Fonction 
publique

36. https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-re-
form>, Government of the United Kingdom



Др. сц Гордана Марчетић, Ива Лопижић, Службенички статус јавних 
службеника у...,  Радно и социјално право, стр. 65-86, XVIV (1/2015)

86

Prof. Gordana Marcetic, LL.D.
The Faculty of Law, University of Zagreb 
Iva Lopizic, Teaching Assistant
The Faculty of Law, University of Zagreb

Civil service Public administration in Republic of 
Croatia and European Union Countries

Summary
The paper discusses about public law status of civil and public servants 

in the EU countries and Croatia which are changing by the doctrine of the 
New Public Management and are becoming closer to the labor law status of 
employees in private sector. Civil service system and the status of civil servants 
are being compared in three largest countries of Europe - Germany, France 
and the United Kingdom, which are based on different public administration 
concepts. While the French and German public administration are based on 
the idea of legal state and its separation from the society, the status of public 
servants is still protected and regulated by the provisions of public law. On 
the other hand, the United Kingdom and other Anglo-Saxon countries have no 
clear concept of the state and its relation to society, so there is no difference 
in legal regulations and working conditions of employees in the private and 
public sectors.

Second part of the article shows the development of Croatian civil 
service legislation and its adjustment to the EU standards. Athough Croatia 
has always been following the traditional European understanding of public 
law character of civil servants status, the new draft of the Civil Servants Act 
places civil servants under regulations of labor law, increases the power of 
political officials and eliminates the existing legal institutes for protecting the 
rights of servants, which could produce a number of unintended consequences.

 The literature often points out that the specific status of civil servants, 
professionalism,  continuity of service and job security are the basic conditi-
ons for realization of the ethical, competent and non-politicized civil service, 
which is loyal to the public interest and protected from political pressure. 
Since the arguments for and against special civil service status depend on the 
prevailing values in a community, there is no unique answer to this question. 
Each country has to adapt to new social circumstances in accordance with 
their historical, cultural and institutional conditions, during which they should 
avoid mechanical copying of any kind.

Keywords: Public officials, civil service status, European Union coun-
tries, the Republic of Croatia.
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КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ У АКТИМА 
МЕђУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

РАДА КОЈИ СУ ИНКОРПОРИРАНИ У 
ЛЕГИСЛАТИВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Апстракт: У раду аутор врши анализу аката Међународне 
организације рада, који су значајни за област колективног 
преговарања и који су имплементирани у правни поредак 
Републике Србије. Међународна организација рада је својом 
нормативном активношћу, у значајној мери регулисала област 
колективног преговарања. Њене најзначајније Конвенције које 
за свој предмет, имају претходно наведену област колективног 
радног права су Конвенције број 98, 154, 144 и 135. Због тога 
аутор анализира њихове најзначајније одредбе и даје кратак 
преглед њиховог садржаја. Од претходно поменутих Конвенција, 
Србија није ратификовала Конвенцију број 154. Ради даљег 
развитка колективног преговарања, била би неопходна њена 
ратификација. Остале се могу директно примењивати у правном 
систему Републике Србије. Такође, одредбе претходно наведених 
Конвенција које су ратификоване, имплементиране су пре свега 
у Закон ораду, као и у остале законе. 

Кључне речи: колективно преговарање, Конвенција међународне 
организације рада број 98, Конвенција међународне организације 
рада број 154, Конвенција међународне организације рада број 
144, Конвенција међународне организације рада број 135.
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Уводна разматрања

Колективно преговарање и организовање радника је правни облик 
синдикалних права и слобода радника. Синдикална права (слобода и 
права коалирања) су један од највећих, а свакако најважнији, резултат 
борбе радничког покрета за побољшање положаја радништва у процесу 
рада. Слобода коалирања-удруживања била је у либералној фази развоја 
економије забрањивана и ограничавана, јер се сматрало да је радни 
однос и његова садржина сфера аутономије воље страна у том односу. 
Последица таквог става су тадашње мишљење и пракса да се само 
индивидуалним преговарањем требају решавати проблеми радних 
односа. Средином XIX века, притисак радничког покрета произвео је 
пре свега у индустријски развијеним земљама, па потом и у осталим, 
признавање права на удруживање радника и права на штрајк.

Синдикална права обухватају: (1)право радника да организују 
синдикат, (2) право радника да својом вољом ступају у синдикат и из 
њега излазе  и (3) право радника да бирају синдикат чији ће бити чланови, 
с обзиром да слобода организовања синдиката значи и синдикални 
плурализам.

Синдикалне слободе и права претпостављају и њихову одговарајућу 
заштиту, како би та права била ефективна и остварива.

У заштити синдикалних права и права радника значајну улогу 
имају ‘’радички представници’’, односно лица којима национално 
законодавство признаје такво својство. Ови раднички представници 
могу да се појављују у два облика – категорије, као (1) синдикални 
представници и (2) изабрани представници. Разлика међу њима је у 
начину њиховог избора, односно у извору легитимитета да престављају 
раднике. 

У случају синдикалних представника ради се о лицима која су 
изабрана или именована од стране синдикалних организација или чланова 
тих синдиката, а изабрано представници су лица која су непосредно 
избрали радници у организацијама рада, у складу са националним спора-
зумом, а, при томе, њихове функције не могу да имају она овлашћења 
која су резервисана као искључиво право синдиката у датој држави.

Да би преговарање било етички прихватљиво и непринудно, 
требају се створити услови да свака страна, у одбрани и заступању 
својих интереса, поступа без притиска и доминације друге стране. 
Такође, за успех колективног преговарања нужан је разуман баланс 
снага и једнакости страна у преговорима. Због тога је синдикално 
организовање битно и готово одлучујуће за положај радника у процесу 
рада, јер изолован појединац- запослени може често да дође у ситуацију 
да прихвати неповољне услове запослења.
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Као резултат колективног преговарања најчешће се јавља 
колективни уговор. То је писани споразум послодаваца и њихових 
организација, с једне стране и синдикалних организација или, тамо 
где их нема, правоваљано изабраних представника радника, с друге 
стране, којим се регулишу услови рада и запослења.

Конвенцијама Међународне организације рада детаљно се регу-
лишу и гарантују права организовања и колективног преговарања. Такође 
овим Конвенцијама инсистира се на трипатитним консултацијама између 
представника владе, послодаваца и радника о питањима значајним за све 
стране и за систем радних односа, а посебно уређују права, овлашћења 
и гарантују положај представника радника у вршењу функција. 1

1. Конвенција број 98 која се односи на примену принципа 
права организовања и колективног преговарања

Конвенција број 98 која се односи на примену принципа права 
организовања и колективног преговарања2, је усвојена 1.јула 1949.године. 
Конвенција, у уређивању принципа права организовања и колективног 
преговарања, утврђује следећа полазна начела: да радници треба да 
користе одговарајућу заштиту против свих дела дискриминације у 
материји запослења која би могла да буде штетна по синдикалну слободу.
Таква заштита се може нарочито применити уколико се ради о делима 
која би имала за циљ: (1) да запослење радника подреде услову да се он 
не учлањује у синдикат или да престане да припада синдикату и (2) да се 
отпусти радник или (3) да му се свим осталим средствима нанесе штета 
ради тога што је он члан синдиката или што учествује у синдикалним 
делатностима изван радних часова или, пристанком послодавца, за време 
радних часова; да организације радника и послодаваца треба да користе 
одговарајућу заштиту против свих дела уплитања једних на рачун других, 
било директно, било преко својих агената или агената или чланова, у 
њихово формирање, функционисање и администрацију. При томе, у дела 
мешања спадају мере којима је циљ да изазову стварање организације 
радника које су контролисане од стране послодавац; да одговарајућа тела 
треба, ако је потребно, да буду образована, према националним условима, 
у сврху обезбеђења поштовања права организовања дефинисаног у 
Конвенцији; да одговарајуће мере треба предузети, ако је потребно, 
према националним условима, с намером да потстакне и унапреди 
развој и шире коришћење процедура добровољних преговора путем 

1 Види више у Б. Шундерић: Право Међународне организације рада, Правни 
факултет у Београду, Београд, 2001,стр. 470-483.

2 Сл. лист ФНРЈ- Међународни уговори и други споразуми, број 11/58.
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колективних уговора између послодаваца и организација послодаваца, с 
једне стране и организације радника с друге стране, како би се тим путем 
одредили радни услови, и да се ова Конвенција не односи на положај 
државних функционера и не може се, на било који начин тумачити 
да иде на штету њихових права или њихових статуса, а мере у којима 
се предвиђене гаранције у овој Конвенцији примењују на војску или 
полицију биће одређене националним законодавством.3  

2. Конвенција број 154 о колективном преговарању

Конвенцијом број 154 о колективном преговарању из 1981.године, 
појам ‘’колективно преговарање’’ дефинише се као свако преговарање 
између послодаваца, групе послодаваца, једне или више организација са 
друге стране, ради: (1)  утврђивања радних услова и  услова запошљавања; 
(2) уређивања односа измђу послодаваца и радника и/или (3) уређивања 
односа између послодаваца и њихових организација и једне или више 
радничких организација.4

Ова Конвенција се примењује на све гране привредне делатности, а 
обим у коме ће се гаранције предвиђене овом Конвенцијом примењивати 
на оружане снаге и полицију, може се одредити државним законима , 
уредбама, односно националном праксом. Такође, у погледу државних 
служби, посебни начини примене ове Конвенције могу се прописати 
државним законима или уредбама, или ускладити са националном 
праксом.5 

У вези са претпоставкама за преговарање, Конвенција предвиђа: 
(1) да ако државни закони или пракса признају постојање радничких 
преставника према дефиницији из Конвенције број 135 о радничким 
представницима из 1971.године, њима се може утврдити у ком обиму 
ће се појам ‘’колективно преговарање’’ у смислу ове Конвенције, 
примењивати на преговоре са тим представницима и (2) предузеће се 
одговарајуће мере, увек када је то потребно, да би се избегла могућност да 
учешће радничких представника у преговарању не ослаби преговарачку 
позицију радничких организација.6

Ради подстицања колективног преговарања предузимају се, 
према Конвенцији различите мере прилагођене националним условима, 
а посебно са циљем: да се колективно преговарање омогући свим 
послодавцима и свим групама радника у свим гранама привредних 

3 Чл. 1-7 Конвенције. 
4 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_

CODE:C154, Приступљено 25.08.2015. год.
5 Члан 2.Конвенције. 
6 Члан 3.Конвенције.
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делатности, које су обухваћене овом Конвенцијом, да се колективно 
преговарање прогресивно шири на сва питања обухваћена Конвенцијом; 
да се подстиче утврђивање процедуралних правила договорених између 
организација послодаваца и радника; да се колективно преговарање 
не спутава непостојањем правила поступка који треба примењивати 
или пак неприкладним или неодговарајућим правилима и да се органи 
и поступци за решавање радних спорова уреде на начин који ће 
доприносити подстицању колективног преговарања.7

У Конвенцији се изричито наводи да њена примена не искључује 
деловање система радних односа у којима се колективно преговарање 
спроводи у склопу мировног или арбитражног механизма или установа 
у којима стране у колективном преговарању учествују добровољно.8

3. Конвенција број 144 о трипартитним 
консултацијама (међународни радни стандард)

Конвенција број 144 о трипартитним консултацијама (међународни 
радни стандард)9 је усвојена 21. јуна 1976. године. Конвенција под пој-
мом ‘’репрезентативне организације’’ означава најрепрезентативније 
организације послодаваца и радника који уживају право на слободу 
удруживања.

Поред осталог, Конвенција прописује: да свака држава чланица 
која ратификује Конвенцију преузима обавезу да примењује поступак 
којим се обезбеђују ефикасне консултације између представника владе, 
послодаваца и радника о питањима везаним за активности Међународне 
организације рада  о питањима утврђеним Конвенцијом; да представнике 
послодаваца и радника слободно бирају њихове репрезентативне 
организације, уколико оне постоје, а послодавци и радници су равноправно 
заступљени у свим органима преко којих се консултације обављају; да 
надлежни државни орган преузима одговорност за административну 
подршку поступку предвиђеном Конвенцијом те да се између надлежног 
органа и репрезентативних организација, тамо где оне постоје, закључују 
одговарајући споразуми ради финансирања неопходне онуке учесника 
у поступку; да је циљ поступка обављање консултација о: (1) владиним 
одговорима на упитнике у вези са радом Конференције Међународне 
организације рада, као и о владиним коментарима о предложеним 
нацртима који се разматрају на Конференцији; (2) предлозима који се 
упућују надлежном органу односно органима у вези с подношењем 

7 Члан 5.Конвенције.
8 Члан 6.Конвенције.
9 Сл. лист СЦГ – Међународни уговори, број 1/2015.
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конвенција и препорука у МОР-а; (3) преиспитивању у одређеним 
временским размацима нератификованих конвенција и препорука које 
нису спроведене, како би се размотриле мере које треба предузети у 
циљу побољшања њихове примене и ратификације; (4) питањима која 
проистичу из извештаја који се подносе МОР-у и (5) предлозима за 
отказивање потписаних конвенција. 10

Ову Конвенцију прате две препоруке МОР-а: Препорука број 152 
о трипартитним консултацијама (активности МОР-а)11 из 1976.године и 
Препорука број 113 о преговарању (на нивоу привреде и националном 
нивоу12) из 1960.године, којима се прецизира и објашњава на детаљан и 
инструктиван начин процес трипартитног преговарања и консултација, 
као и потребне процедуре за њихово ефикасно и продуктивно одвијање.

4. Конвенција број 135 о представницима радника

Конвенција број 135 о о заштити и олакшицама које се пружају 
представницима радника13 је усвојена 23.јуна 1971. године. Она у својој 
суштини садржи и обезбеђује олакшице и заштиту представницима 
радника како би своје задатке у представљању радника обављали брзо 
и ефикасно.

У смислу ове Конвенције термин ‘’раднички представници’’ 
означава лица која су призната као таква према националним законима 
или пракси, без обзира да ли су: (1) синдикални представници именовани 
или изабрани од стране синдиката или чланова тих синдиката (2) 
изабрани представници, које су слободно изабрали радници предузећа 
у складу са одредбама националних закона или прописа и колективних 
споразума и чије функције не обухватају активности које су признате 
као искључиви прерогатив синдиката у дотичној земљи.

Када у истом предузећу постоје и синдикални представници и 
изабрани представници, где год је потребно треба предузети одговарајуће 
мере да се обезбеди да постојање изабраних представника не користи да 
се поткопа положај заинтересованих синдиката и њихових представника.

У погледу заштите, Конвенција утврђује да раднички представници 
у предузећу треба да уживају ефикасну заштиту од сваког поступка 
који је штетан по њих, укључујући и отпуштање, а који се заснива ма 
њиховом статусу или активности у својству радничког представника 

10 Чл. 1-5 Конвенције. 
11 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_

CODE:R152, Приступљено 25.08.2015. године.
12 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_

CODE:R113, Приступљено 25.08.2015. године.
13  Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори, бр. 14/82.
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или на чланству у синдикату или учешћу у синдикалним активностима, 
уколико поступају у складу са важећим законима или колективним 
споразумима или другим заједничким договореним аранжманима.

У погледу олакшица, Конвенција одређује да радничким 
представницима у предузећу треба пружити оне олакшице које могу 
бити потребне да би им се омогућило да извршавају своје задатке брзо 
и ефикасно. У вези са овим, треба водити рачуна о карактеристикама 
система професионалних односа земље и о потребама, величини и 
могућностима заинтересованог предузећа. Пружање олакшица не треба 
да умањи ефикасно пословање дотичног предузећа. Конвенција, такође, 
предвиђа да национални закони или прописи, колективни споразуми, 
арбитражне одлуке или судске пресуде могу да одреде тип или типове 
радничких представника који ће имати право на заштиту и олакшице 
предвиђене у овој Конвенцији. Према Конвенцији број 98 МОР-а о 
правима радника на организовање и на колективно преговарање из 
1949. године произилази да је „право на преговоре колективно право 
радника које они остварују активношћу њиховог синдиката што значи 
да радник не би могао бити субјект колективног преговарања већ то 
право за њега врши синдикат.14

 За нормирање заштите радничких представника од значаја је и 
Конвенција бр.11. о правима удруживања и коалирања пољопривредних 
радника15, из 1921.године, којом се предвиђа да се свака држава чланица 
МОР-а, ратификујући ту Конвенцију, обавезује да обезбеди свим лицима 
запосленим у земљорадњи иста права удруживања и коалирања као и 
индустријским радницима, и да је дужна да одстрани сваку законску 
или какву другу одредбу или меру која би имала за циљ да ограничи 
ова права у погледу пољопривредних радника.

У овој области има и неколико значајних препорука од којих 
истичемо Препоруку 163 о колективном преговарању16 из 1981. године 
(Препорука која се односи на комуницирање и подстицање колективних 
преговора), у којој се препоручује да, у мери у којој је то корисно и 
потребно, треба предузимати мере прилагођене условима у земљи 
да би се: (1) организације које представљају послодавце и раднике 
признале за потребе колективног преговарања и (2) у земљама у којима 
надлежне власти примењују поступке за признавање са циљем да одреде 
организације којима треба признати право на колективно преговарање, 
признање права би се заснивало на претходно утврђеним и објективним 

14  Б.Шундерић, op. cit., Београд, 2001, стр. 473.
15  Сл. Новине Краљевине Југославије, број 44-XVI/30.
16 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_

CODE:R163, Приступљено 25.08.2015. године.
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критеријумима с обзиром на представнички карактер организација, који 
је установљен путем саветовања са организацијама које представљају 
послодавце и раднике.

Такође, у складу са потребама треба предузимати мере прилагођене 
националним условима, тако да колективно преговарање буде могуће 
на свим нивоима, укључујући државне органе, предузећа, одговарајуће 
гране делатности, индустрију, регионални и државни ниво.

Покаже ли се потребним треба, према Препоруци, предузети мере 
прилагођене националним условима којима би поступци за решавање 
радних спорова помогли странама да саме пронађу решење спора, било 
да је спор настао током преговора о уговорима, било у вези с тумачењем 
и применом уговора.  

5. Примена Конвенција Међународне 
организације рада од значаја за колективно 
преговарање у правном поретку Србије

Колективна права запослених су утемељена и дефинисана уставом 
и законима, те се не оставља много простора за преговарање о овим 
правима, што је и логично јер је тешко очекивати од послодааваца да 
у доброј вери воде преговоре у вези инструмената који ограаничавају 
њихову власт17. Такође, Србија је ратификовала Конвенције Међународне 
организације рада бр. 98, 144 и 13518 и оне се могу непосредно 
примењивати. Конвенција  Међународне организације рада бр. 154 није 
ратификована19 од стране Народне скупштине Републике Србије, те је 
њен значај за српски прани поредак и колективно преговарање посредан.

Слобода преговарања омогућује субјектима колективног радног 
односа  испуњење тежњи и жеља које за крајњи циљ имају богатије 
друштво. Интерес државе, посебно у јавном сервису је стварање услова 
за несметани развој и унапређење слободе колективног преговарања.

Циљ колективног преговарања у условима тржишне економије 
јесте да се заштите интереси социјалних партнера, да се осигура 
социјални мир и да се предупреди настајање социјалних конфликата. 
Стога, колективно преговарање не само да је пожељно, већ је и нужно.

17  П. Јовановић, Наслеђено и садаашње стање колективних права запослених 
у светлу актуелних промена у радном законодавству, Радно и социјално право, бр. 
1/2014, стр. 1-28.

18 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_
COUNTRY_ID:102839, Приступљено 25.08.2015. год.

19 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_
COUNTRY_ID:102839, Приступљено 25.08.2015. год.
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Колективно преговарање са аспекта интереса послодавца је 
значајан фактор за успешно пословање.

Да би колективно преговарање било успешно потребан је и 
завидан степен организованости, пре свега синдиката и послодаваца а 
држава, без обзира што је у посебним режимима радних односа и сама 
послодавац, треба да створи солидне претпоставке за равноправност 
учесника социјалног дијалога. 

У скоро свим европским државама, а на основу стандарда МОР-а 
и некомунитарних регионалних стандарда Савета Европе, утврђује се 
дужност преговарања. 

У Србији, Законом о раду20 регулисано је преговарање и закљу-
чивање колективних уговора (чл. 251-255.), и уједно се прописује да су 
„учесници у закључивању колективног уговора дужни да преговарају“.21 
Међутим, дужност учешћа у колективном преговарању временски је 
лимитирана. Наиме, према чл. 254 став 2 наведеног Закона о раду, 
учесници у закључивању колективног уговора дужни су да у року од 
45 дана од започињања преговора предузму мере за фер преговоре, па 
ако се у том року не постигне сагласност за закључивање колективног 
уговора, онда могу образовати арбитражу за решавање спорних питања 
која је дужна да у року од 15 дана од дана њеног образовања донесе 
одлуку о спорним питањима при чему учесници имају аутономију у 
погледу: састава, начина рада и дејства арбитражне одлуке.. 

У правној теорији дуго времена била су присутна и гледишта по 
којима је постојала обавеза да се закључи колективни уговор22, међутим, 
бројни су били аргументи против таквих схватања. Наиме, организације 
запослених и послодаваца имају „слободу да одлуче да ли ће колективне 
уговоре уопште закључити... закључење колективног уговора не сме 
бити ствар државне принуде, у супротном губе свој основни смисао... 
највише докле држава треба да се меша јесте налагање вођења преговора 
за закључење колективног уговора, а да ли ће до његовог закључења 
и доћи, мора бити ствар одлуке сваке стране“23. Уосталом, у прилог  
овог схватања је и следећи аргумент – сагласност воља је неминовна 
претпоставка сваког уговора, па према томе и колективног уговора24.

20  Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14.
21  чл.254 став 1.
22  Та схватања, уосталом, произилазила су и из законских одредби – нпр. Закон о 

колективним уговорима из 1990.године; више у: А.Фримерман, Основи радног права, 
Београд, 1983. стр.64

23  Више у: Н.Ђурђевић, Облигационо правни део колективних уговора, Гласник 
Правног факултата у Крагујевцу, Крагујевац, 1991, стр.155.

24  С.Перовић, Облигационо право, Београд, 1980., стр. 252.
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Устав Србије из 2006.године25 у два члана индиректно упућује на 
колективне уговоре и социјални дијалог26.

Колективно преговарање у Србији постаје више респектовано 
доношењем Закона о колективним уговорима из 1990.године27 а након 
тога сви закони који регулишу радне односе садржали су и одредбе 
које се односе на колетивно преговарање чији је циљ закључивање 
колективних уговора28.

У условима тржишног привређивања „колективно уговарање 
представља централни стуб међусобних односа између социјалних 
партнера: послодаваца и запослених.“29 У таквим условима привређивања 
у Србији социјални дијалог је неразвијен без обзира што постоје правне 
претпоставке да колективно преговарање постане значајан чинилац у 
уређивању радних односа. 

Данас, када криза угрожава остваривање права и интереса радника 
и послодаваца, повећава незапосленост и доноси друге негативне 
последице, социјални дијалог је инструмент који може послужити за 
ублажавање њених ефеката30.

Сматрамо, да социјално економски савет Републике Србије31 
мора се интензивније ангажовати ради унапређења социјалног 
дијалога на свим нивоима организовања. Основни разлог оснивања 
овог трипартитног тела према члану 3. јесте успостављање и развој 
социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање економских 
и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и 
економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота 
и рада, развоја културе преговарања, подстицања мирног решавања 
колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа, 
брошура и других публикација из делокруга свог рада.

У састав претходно наведеног тела, сходно искуству појединих 
земаља са развијеним социјалним дијалогом, треба да уђу као равноправни 
чланови независни експерти из области права, социјалних питања и 
економије. У догледно време биће потребно да се преиспита правна 

25  Сл. Гласник, бр. 98/2006.
26  Ради се о члану 61 и члану 82 став 3.
27  Сл.Гласник РС, бр. 60/90.
28  Закон о радним односима Србије, Сл.Гласник РС, бр 45/91 па све до доношења 

Закона о раду из 2001. и 2005. Године.
29  S. Dedić, J. Gradaščević – Sijerčić, Međunarodni standardi u radnom zakonodavstvu, 

Sarajevo, 2001, стр. 59.
30  Ж. Мирјанић, Социјални дијалог – изазови у току кризе, Радно и социјално 

право, бр. 2/2013, стр. 21-38.
31  Закон о социјално економском савету, Сл.Гласник РС, бр 125/2004.
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регулатива овог независног тела јер је досадашњи рад неадекватан с 
обзиром на степен неразвијености културе колективног преговарања.

Закључак

Социјални дијалог се реализује углавном кроз колективно прего-
варање. Колективно преговарање је стуб савремене индустријске 
демократије. 

Право на колективно преговарање је основно колективно право 
социјалних партнера које је загарантовано како националним тако и 
међународним правним поретком.

Колективно преговарање у интересу је како запослених тако и 
послодаваца. Наиме, колективним уговорима, под условом да се постигне 
сагласност, запосленима се обезбеђује већи обим права и повољнији 
услови рада него што је то случај са законом, а послодавцима се гарантује 
стабилност у пословању и социјални мир.

Сходно принципу аутономије воље, ток колективног преговарања 
утврђују учесници у складу са законом, а код закључивања колективног 
уговора код послодавца тај процес је више неформалан.

За нормиеање колективног пеговарања, од значајног утицаја је 
нормативна делатност Међународне организације рада. Најзначајни 
аспект претходно поменуте делатности, а у вези колективног преговаања, 
огледа се у доношењу Конвенција бр. 98, 154, 144 и 135. Од претходно 
наведених Конвенција, Србија није ратификовала Конвенцију бр.154. 
Стога, су Конвенције Међународне организације рада бр. 98, 144 и 135 од 
непосредног утицаја на нормирање колективног преговарања у Србији, 
услед могућности директне примене и имплементације у одговарајуће 
одредбе Закона о раду и остале законе. Конвенција бр.154, још увек 
није ратификована од стране Народне скупштине Републике Србије и 
ради даљег развоја културе колективног преговарања и што већег броја 
закључених колективних уговора, било би неопходно извршити њену 
ратификацију.

У условима економске кризе и привредне стагнације, решавање 
супростављених интереса између послодаваца и запослених, најбоље 
је извршити закључивањем колективних уговора након спроведеног 
колективног преговарања. Због тога је неопходно наставити са 
развојем социјалног дијалога и са сарадњом између радника и њихових 
представника и послодаваца и њихових представника. 
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Summary
The author performs an analysis of documents of the International 

Labour Organisation, which are important for the field of collective bargai-
ning and which have been implemented in the legal system of the Republic of 
Serbia. The International Labour Organization in its normative activity, to 
a large extent regulate the field of collective bargaining. Her most important 
Conventions which as their object, have previously specified area of   collective 
labor law are Convention  No. 98, 154, 144 and 135. Therefore, the author a 
nalyzes their most important terms and provides a summary of their contents. 
From the above-mentioned Convention, Serbia has not ratified Convention 
No. 154. In order to further the development of collective bargaining, it wo-
uld be necessary its ratification. Other can be directly applied in the legal 
system of the Republic of Serbia. Also, the provisions of the aforementioned 
Convention which are ratified, are implemented primarily in Labor law, as 
well as in other laws.
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Прегледни чланак*
Проф. др Зоран Радуловић*,
Висока школа за пословну економију и предузетништво у Београду

РАД ПРЕКО СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ dE 
LEgE LATA И dE LEgE FEREndA

Inde datae leges, ne firmior omnia posset

Апстракт: Постоје радноправни институти који не изазивају 
веће интересовање правне науке нити заузимају значајнији 
легислативни простор. С друге стране, дотични институт 
може, несразмерно наведеном, имати важност у погледу 
примене, односно правне праксе. При томе, веома је битно 
да исти добија све већи значај у домаћем праву, а посебно ако 
се ради о институту који  исти тренд има на међународном 
плану. Управо радно ангажовање преко форме привремених и 
повремених послова представља пример за све што смо до сада 
навели. Наиме, у Србији постоји велика традиција обављања 
привремених и повремених послова преко студентских, а тиме 
и омладинских, задруга (од 1931. године) са, данас, око 300.000 
чланова ових специфичних привредних субјеката1 са социјалном 
компонетом.  У Европској унији постоје државе у којима трећина 
запослених обавља привремене или повремене послове2 који излазе 
из оквира радног односа, односно посебних облика истог, и имају 
значајне уговорне елементе.
Чињеница је да тренд пораста радног анагажовања уз 
ограничавање трајања значи стрикно поштовање интереса 
послодаваца. То свакако не доприноси постизању социјалне 

* zradulovic10@gmail.com
* Рад примљен: 28.07.2015.
Рад прихваћен: 15.08.2015.

1  Влатковић М, (1999), Омладинске и студентске задруге у задружном систему, 
Савез омладинских и студентских задруга Србије: „задруга је привредни субјект 
специфичног карактера и разликује се од предузећа по мотиву и циљу настанка, 
по унутрашњој организацији и односима, односима задругара и задруге, начину 
управљања у др.“

2  Грозданић Р. и др, (2008) Увођење флексибилних облика запошљавања у радну 
праксу Србије, Унија послодаваца Србије, Београд, стр. 91.
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сигурности запослених. С друге стране, економичност пословања 
је кључна за додатно продуктивно запошљавање. Такође, 
нарочито млади, који представљају велику већину незапослених, 
имају интерес да, ако не могу да пронађу стални посао, раде 
бар у одређеном периоду и остваре одређене приходе. Нема 
аргумената са којим би се ово становиште могло оспорити. 
У Републици Србији је у току поступак за доношење новог 
Закона о задругама. Иако су омладинске задруге, у свим бившим 
републикама СФРЈ укоњене из њихових правних поредака, 
ми се залажемо да се поступа опрезно у случајевима кад се 
аутоматски, често некритички, преузимају решења садржана у 
страним прописима а уклањају домаћа, па и она која су потврђена 
у пракси. При томе, треба имати у виду да Република Србија 
није чланица Европске Уније и да јој предстоје вишегодишњи 
напори да то постане.

Кључне речи: привремени и повремени послови, студентске 
задруге, радноправна регулатива рада преко задруге, Нацрт 
Закона о задругама Републике Србије.

Увод

Посматрање било којег правног питања с гледишта какво би 
требало да буде право у односу на њега је политичкоправно гледиште. 
Актуелизација наведеног се увек јавља приликом новелирања прописа 
којим се врши уређивање извесног друштвеног односа, што је посебно 
значајно у случају измена и допуна закона, а посебно кад се доноси 
целовит нови закон којим се регулише одређена друштвено правна 
област. У позитивноправном смислу материја задругарства регулисана 
је у нашој земљи Законом о задругама3 из 1996. године који је матични 
легислативним акт. Иначе, значај задруга као економско социјалних 
привредних субјеката расте у ситуацији неповољних друштвено 
економских кретања каква су, несумњиво, транзициона која су 
карактеристична и за Србију. Полазећи од објаве да „Министартсво 
привреде, у поступку припреме Нацрта закона о задругама4, спроводи 
јавну расправу о нацрту овог закона од 4. септембра 2015. године до 24. 
септембра 2015. године“5, сматрамо актуелним да одговоримо на наведени 
позив и дамо своје предлоге у циљу формулисања што квалитетнијег 

3  Објављен у „Службеном  листу СРЈ“ бр. 41/96.
4  http://www.privreda.gov.rs/, 2.9.2015. године.
5  Ibid.
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Нацрта закона о задругама уз неопходно опште разматрање релевантних 
правних чињеница, те презентовање аргумената у прилог одређених 
могућих, по нашем мишљењу, квалитетних, законских решења. Да 
бисмо извршили утемељену анализу потенцијалних законодавних 
решења, потребно је, у одговарајућој мери, најпре проучити какво је 
важеће право које би требало подвргнути политичкоправној оцени. 
Позитивноправним решењима се не прави разлика између омладинских 
и студентских задруга, а ми сматрамо да различит друштвени статус 
студената и осталих младих лица заслужује одређено, додуше невелико, 
законско апострофирање. Иначе, правна наука се редовно служи, а и 
треба да се служи , обема тачкама посматрања – позитивноправном и 
политичкоправном.   

Задругарство као важна друштвена и привредна област има у 
нашој земљи дугу традицију јер је “задружна идеја овде реализована 
само две године после Рожделске кооперативе која се у свету признаје за 
прву задругу (1844.) Уз то, мала Краљевина Србија била је међу дванаест 
земаља оснивача задружног савеза (International       Co-operative aliance 
– ICA) 1885. године у Лондону.6

Законско уређивање задругарства у Србији је добило свој 
израз доношењем Закона о земљорадничким и занатским задругама 
Краљевине Србије који је донет крајем 19. века.7 Као легислативни 
акт унификационог значаја може се навести Закон о привредним 
задругама Краљевине Југославије из 1937. године8 којим је задруга 
одређена као друштво неодређеног броја чланова у коме сваки члан 
учествује непосредно и које заједничким вођењем послова, има задатак 
да унапређује њихову привреду. Као посебно позитивно решење истиче 
се опредељење да задруга сме да се бави сваким незабрањеним радом 
којим се могу  увећати приходи задруге или задругарима смањи расходе.

Студентско задругарство у нашој земљи је добило свој 
организовани облик оснивањем Студентске задруге за рад и штедњу 
Самопомоћ“ са ограниченим јемством Земун – Београд која је основана 
1931. године.9 Ограничена одговорност задругара за обавезе задруге је 
дефинисана правилима задруге која су имала значај статута и којима је, 

6  Закић З, Српско задругарство – легенда или визија двадесетпрвог века, Економски 
видици, Друштво економиста Београда, Београд, 2002, стр. 1.

7  Овај закон је усвојен 3.12.1898. године а по основу правне сукцесије важио је и 
после оснивања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за територију „Прве Југославије“.

8  Као посебна занимљивост у вези доношења Закона о привредним задругама се 
може истаћи чињеница да је у припремном поступку усвајања израђено чак петнаест 
могућих верзија овог закона.

9  Ова задруга је основана решењем Краљевског котарског суда као трговачког 
суда у Земуну број 9415/гр. – П.611/1931 од 13.05. 1931. године. 
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поред осталог, одређено да сваки задругар „осим са уписаним уделом 
одговара са још толиким износом за све обавезе задруге настале пре 
него би он престао бити члан.“ 10  Дакле, задруга је имала статусну 
форму сличну друштву са ограниченом одговорношћу а имала је и 
функцију штедно кредитне задруге што је давало посебан квалитет 
овом привредном субјекту. 

Слажући се са ставом (З. Закић) да је између 1940-тих и 1990. 
године дошло  „до руинирања истинског задружног покрета“11 ипак 
ћемо изнети тезу да је доношењем Закона о омладинским задругама12 
1982. године дошло до позитивног друштвеног експонирања овог облика 
задругарства. По том закону (одредбе чланова 1-3.) омладинска, значи 
и студентска, задруга одређена је као „самоуправна  организација и 
друштвено – правно лице у које се могу удруживати ученици, студенти 
или незапослени омладинци, посебно ради изграђивања стваралачког 
и одговорног односа омладине према раду и друштвеним средствима, 
развијање способности и наклоности за рад и самоуправљање, за друшт-
вени живот и за примену стечених знања у практичном раду, стицање 
средстава за покриће дела трошкова школовања и задовољавање лич-
них потреба и сл, а посредством обављања послова у организацијама 
удруженог рада и другим самоуправним организацијама и заједницама.“ 
Период важења овог закона обележен је разумевањем државе за потребе 
лица на школовању (као и оних која чекају стално заполсење) што се 
манифестовало различитим врстама исказивања наклоности друштва 
према омладинско студентском задругарству (задругари су адекватно 
награђивани за свој рад, обезбеђивана им је посебна заштита на раду 
као нпр. забрана рада на висини и уопште на пословима са повећаним 
ризиком од повређивања и др.).

Закон о омладинским задругама из 1982. године је донет у 
социјалистичком самоуправном друштвеном систему, па је, у складу 
са тим, за оснивање омладинске (па и студентске задруге) била потребна 
сагласност локалне омладинске организације – Савеза социјалистичке 
омладине. Ово је у пракси значило да је на терторији једне јединице 
локалне самоуправе постојала једна омладинска задруга која је, у тим 
друштвеним условима, била под одређеном формом јавне контроле, што 
је значило да задруге нису могле бити организације са називом задруга, 
а у ствари, привредни субјекти у приватном власништву са формалним 
задругарским обележјима.      

10  Одредбом члана 6. став 1. тачка 3) Правила Студентске задруге за рад и штедњу 
Самопомоћ“.

11  Закић З, ibidem.
12  „Службени гласник Републике Србије бр. 25/82, 5/84 и 25/85.
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Закон о задругама Републике Србије из 1989. године13 је садржао 
посебан део о омладинским задругама. Као одредбе које су биле 
позитивне по развој студентског задругарства закона можемо истаћи 
то што је задруга, што значи задругарска зарада, овим законом била 
ослобођена плаћања пореза и доприноса из дохотка, осим за доприноса 
пензијско и инвалидско осигурање.

Савезним Законом о задругама14 из 1990. године у наш правни 
поредак унети су, тада већ помало заборављени елементи либерално 
теоријских становишта.15 Наиме, услови за основање задруга су, 
практично, укинути што је довело до масовног оснивања омладинских 
задруга, и даље до појаве нелојалне конкуренције, тако непримерене 
задругарству, чиме је, у крајњим консеквенцама, обезвређен рад 
задругара. Као посебно негативна појава може се навести формално 
оснивање задруга од стране појединаца са циљем остваривања личне 
користи.16 

Закон о задругама из 1996. године17 се може оценити као солидан и 
целовит општи правни акт који је задругарство поставио на квалитетне 
основе у складу са међународним стандардима. Нажалост, овим законом 
није решен проблем контроле рада задруга, односно идентификација 
задруга које само носе овај назив а, у ствари се ради о приватним 
привредним инокосним субјектима (у погледу ставрног власништва) 
који de facto  имају свог власника а формално, de iure су задруге јер су 
оснивача акта и евиденција Агенције за привредне регистре, „усклађени“ 
са законским условима.

Доношењем овог закона је решено питање важења предходних 
закона о задругама, али су прузроковани нови проблеми. Као највећи ћемо 
навести законско решење по којем је, поред осталог, Савез омладинских 
и студентских задруга Југославије „добио јавна овашћења да донесе 
општа правила омладинског и студенског задругарства као и правила о 
ревизији.“18 У овом случају је дошло до невероватног пропуста савезних 

13  „Службени гласник Републике Србије бр. 59/89.
14  „Службени лист СФРЈ бр. 3/90.
15  Види одредбе чланова 2,4 и 5.
16  Тако су осниване и задруге које су се називале по презимени стварног власника 

који је често био и директор, а као позитивно се може навести и да је исто лице било 
и ликвидациони управник.

17  „Службени лист СФРЈ бр. 41/96.
18  У оквиру поглавља по називом „ПОВЕРАВАЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА“ 

(Члан 85.) било је уређено да „Задружни савез Југославије, Савез стамбених задруга 
Југославије, Савез студентских и омладинских задруга Југославије и Савез задругара 
Југославије (у даљем тексту: савези) врше следећа јавна овлашћења:

1) доносе општа правила којима се уређује примена задружних принципа и друга 
питања од значаја за пословање врста задруга које повезују ти савези;
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тела надлежних за контролу законитости општих аката које је доносила 
тадашња Скупштина Савезне Републике Југославије (сачињавале су је 
Република Србија и Република Црна гора). Наиме, занемарена је чињени 
да појам поверавања јавних овлашћења значи преношење овлашћења која 
имају одређени субјекти јавне власти у вршењу одређених надлежности 
на друге правне субјекте. Дакле, није могуће поверити јавно овлашћење 
давањем права на доношење општег акта. У овом случају се не може 
утврдити ни ко даје јавно овлашћење нити је прецизирано како ће нпр. 
савез омладинских и студентских задруга Југославије вршити „јавна 
овлашћења“. Као мањи недостатак се може оценити правна празнина 
у погледу тога што је одређено да „надзор над вршењем  јавних 
овлашћења савеза врши надлежни савезни орган“. Значи, није наведено 
ни који орган поверава овлашћења (у ствари и не постоји) нити су дате 
смернице за регулисање питања поступка надзора. То је довело да је 
је Савез омладинских и студентских задруга Југославије, у „вршењу 
јавних овлашћења“  донео Општа правила омладинског и студентског 
задругарства којима је, поред осталог, одређено да се та „правила и општи 
акти за њихово извршавање односе на све омладинске и студентске 
задруге и савезе омладинских и студентских задруга“. 19  Савезни 
Устави суд је касирао ову одредбу заузевши потпуно јасан и правно 
утемељен став20 да се „Општа правила е односе само на омладинске 
и студентске задруге које повезује Савез омладинских и студентских 
задруга Југославије“ а да општи аки било ког савеза, као добровољне 
и интересне организације основане у складу са слободом удруживања 
могу производити (само) правно дејство према чланицама дотичног 
савеза. Да би ствар била доведена до потпуног правног парадокса и 
јединственог примера у нашој правној пракси, наведени савез је тек 2010. 
године, у извршавању наведене одлуке Савезног уставног суда, донео 

2) доносе правила којима се прописују услови које морају испуњавати задружни 
савези и ревизори који обављају задружну ревизију, садржина извештаја о обављеној 
ревизији, као и друга питања од значаја за задружну ревизију задруга које повезују 
ти савези;

3) утврђују који задружни савези испуњавају услове за вођење задружне ревизије 
и воде регистар тих савеза.

Ради вршења јавних овлашћења која су поверена савезима, правилима савеза 
одређује се који ће органи савеза донети правила из тач. 1) и 2) овог члана.

Правила из тач. 1) и 2) става 1. овог члана објављују се у “Службеном листу СРЈ”. 
Одредбом члана 86. је регулисано да „Надзор над вршењем јавних овлашћења савеза 
врши надлежни савезни орган.“

19  Одредба члана 2. Општих правила омладинског и студентског задругарства 
(„Службени лист СРЈ“ бр. 20/98).

20  Одлуком III У бр.121/99, објављеном у “Сл. листу СРЈ” бр. 7 од 11. фебруара 
2000. године. 
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нова Општа правила омладинског и студентског задругарства21 којима је  
(одредаба члана 2. став 1.)  поново себе означио као савез који повезује 
све омладинске и студенсте задруге што значи да се Општа правила 
односе и на задруге нечланице.22, Про томе је коиршћена, такорећи иста 
формулација - да „Студентско омладински задружни савез (у даљем 
тексту: Задружни савез) повезује омладинске и студентске задруге (у 
даљем тексту; задруга) које су регистроване са ознаком: “омладинска 
или студентска” задруга и чија је основна делатност прописана законом 
за ову врсту задруга (члан 2. став 1.). Поступак за оцену уставности ове 
одредбе траје већ пет година.

1. Привремени и повремени послови као оквир рада 
преко студентских задруга (радноправни аспект)

У радном законодавству наше земље задругарство има своје 
место од 1996. године, односно од ступања на снагу Закона о радним 
односима. До тада је питање радног анагажовања преко омладинских 
и студентских задруга било уређено искључиво задружним прописима 
(нпр. републички Закон о задругама из 1989. године, савезни Закон о 
задругама из 1990. године, као и неки раније донети). Очекивања да 
ће  наведено питање бити уређено радноправним прописима на један 
општи начин, а да ће детаљи бити препуштени и даље задружном 
легислативном корпусу само су делимично испуњена. Наиме, већ по 
извршеној површинској анализи садржинских тадашњих опредељења  
законодавца може се закључити да је, поред осталог, доведена у питање 
опшеприхваћена примена односа између lex generalis-a (по природи 
ствари то би требало да је Закон о раду, као општи пропис којим се 
регулише област рада)  i lex specialis-a (Закон о задругама којим се 
на посебан начин уређују само питања радног ангажовања задругара 
удружених у омладинске или студентске задруге).23 

21   “Службени гласник РС” бр. 47/2010
22  Тачна формулација те одредбе гласи: „Студентско омладински задружни 

савез (у даљем тексту: Задружни савез) повезује омладинске и студентске 
задруге (у даљем тексту; задруга) које су регистроване са ознаком: “омладинска 
или студентска” задруга и чија је основна делатност прописана законом за ову 
врсту задруга (члан 2. став 1.)“.

23  Латинска правна сентенца која је општеприхваћена као правно правило у 
савременим правним системима гласи: Lex specialis derogit lex generali што значи да 
специјални закон има приоритет у односу на општи, односно да се поступа по посебном 
закону ако противречи општем. Поједностављено речено примат има посебан у односу 
на општи закон.
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Иначе, оквир за уређивање рада задругара одређен је његовим 
инкорпорирањем у привремене и повремене послове што има и 
теоријско и практично утемељење. Област омладинског и студентског 
задругарства је, по правилу, у општим правним правилима из области 
рада заступљена са једном законском одредбом. Ипак, треба рећи да и 
таква, у просторно легислативном смислу, невелика законска решења, 
често изазивају настанак значајних правних последица по друштвени 
однос који се њима уређује, било позитивне било негативне. Чини нам 
се да се друго наведено догодило у случају нормирања рада преко 
омладинских и студентских задруга радноправним општим актима. 
Ефекти опште регулатива нису били тако негативни као у случају 
штедно кредитног задругарства које је нестало са друштвене сцене у 
Србији, али тешко да се може оценити да је решењима садржаним у 
радном законодавству Србије дат подстицај развоју студентског, односно 
омладинског задругарства.

2. Привремени и повремени послови - опште напомене

Не постоји општеприхваћена дефиниција института привремени 
и повремени послови. Стога, наводимо став П. Јовановића који даје 
следећу дефиницију: “Привременим и повременим пословима сматрају 
се послови који се, с обзиром на процес рада, не обављају као сталан 
и непрекидан рад,  већ трају краће време или се обављају с времена на 
време, те да “привремени послови трају краће време, али се у одређеном 
времену врше у континуитету до окончања (жетва, берба воћа и поврћа 
и сл.). Повремени послови су, такође, краткотрајни, али се не врше у 
континуитету, већ с времена на време (нпр. инкасантски послови).24” 
Обављање повремених и привремених послова несумњиво спада у 
флексибилне облике рада (запошљавања)”25

Као веома значајну новину у регулисању рада преко студенске 
задруге можемо  истаћи то што је Законом о пензијском и инвалидском 
осигурању (2003.),26 у знатном броју случајева, уведено потпуно и 

24  Ibidem.
25  Др П. Јовановић: Радно право, пето издање Службени гласник, Београд, 2003, 

стр. 169.
26  Законом о пензијском и инвалидском осигурању (‘’Службени гласнику РС бр. 

34/2003.) уведено је по први пут у наш правни систем право на обавезно и потпуно 
пензијско и инвалидско осигурање лица која обављају привремене и повремене послове, 
а која нису осигурана по другом основу. 

    Такође, исто право је дато лицима која раде преко омладинских и студентских 
задруга која  немају навршених 26 година и млађим ако нису на школовању. Законским 
аутоматизмом је уведено и право на осигурање за случј незапослености јер је законским 
решењима из те области предвиђено да лица која остварују права из пензијског и 
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обавезно пензијско и инвалидско осигурање за лица која обављају 
привремене и повремене послове,27 као и права по основу осигурања за 
случај незапослености28.

Када се узме у обзир да право на здравствену заштиту од раније 
имају сва лица која преко Националне службе за запошљавање траже 
посао, јасно је да наведеним законским променама уведено право на 
потпуно, а у одређеним случајевима и обавезно, социјално осигурање за 
преко 80% лица која обављају привремене и повремене послова. Тиме је 
остварен висок степен социјалне заштите лица која обављају привремене 
или повремене послове што се може сврстати у позитивна достигнућа 
наше законодавне праксе. 

Законом о раду (2001.)29, уведена је формулација «члан омладинске 
или студентске задруге,» што је значило да је се задругар третира 
као сауговарач послодавцу30. Овакво посматрање задругарства је у 
супротности са самим појмом и идејом задругарства која подразумева 
постојање колективитета и преношење одређених правних овлашћења 
појединаца у корист задруге.31 Задругар ступањем у задругу остварује 
један од својих главних циљева - да га задруга пословно заступа како 
је и уређено важећим Законом о задругама.32 Дакле, у овом случају 
се ради о примеру законског заступања које настаје самим стицањем 
статуса задругара.

инвалидског осигурања аутоматски остварују и права за случај незапослености.   
27  Чл. 11. тач. 9). Гласи: «Осигураници запослени јесу:..лица која у складу са 

законом обављају привремене и повремене послове, ако нису осигурани по другом 
основу». 

28  Права на новчану надокнаду за време незапослености и из осигурања за 
случај незапослености регулисана су Законом о запошљавању и остваривању права 
незапослених лица (“Службени гласник РС бр. 22/92, 73/92, 82/92, 59/93, 67/93, 34/94, 
52/96, 46/98 и 29/2001).    

29  Одредбом члана 125. Тог закона
30  Одредбом члана 125. Закона о раду (2001.) одређено је да  «Послодавац може...

да закључи уговор са лицем које је члан омладинске или студентске задруге.» 
31  Приликом сваког правног нормирања доносилац акта мора водити рачуна о 

томе какве ће, поред правних бити и практичне последице одређеног уређивања неког 
друштвеног односа. Тако се, у овом случају, већ при површној правној анализи долази 
до закључка да је реч о  нормативно-правној ситуацији коју је тешко решити. Наиме, ако 
је Законом о задругама уређено да задруга иступа у правном промету у име задругара, 
а Законом о раду се одреди да задругар ступа у уговорни однос са послодавцем лично, 
а не преко задруге, онда је јасно да се ту ради о примеру колизије правних аката истог 
нивоа, што значи да изостаје могућност уставноправне провере пред Уставним судом, 
већ то мора да се реши кроз законодавну активност што је, обично, најтежи пут.   

32  Одредбом члана 6. важећег Закона о задругама прописано је: «Задруга у правном 
промету иступа у своје име и за свој рачун, и у своје име и за рачун задругара или у 
име и за рачунзадругара.»  
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У вези са наведеним законским одредницама намеће зе закључак 
да је у Закону о радном односима Репубике Србије из 1996. коришћен 
прецизнији израз  - «рад преко омладинске-студентске задруге.» (чл. 
129.). 

Дакле, са велики степеном сигурности можемо закључити да су 
све изједначенија права која проистичу из радног односа и атипчних 
облика радног ангажовања, а посебно међу њима права из осигурања 
која представљају основ социјалне сигурности сваког појединца.

Одредбом члана 197. Закона о раду из 2005. године33  регулисано 
је да:  «Послодавац може за обављање послова који су по својој природи 
такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да 
закључи уговор о обављању привремених или повремених послова са: 
1. незапосленим лицем; 2. запосленим који ради непуно радно време - до 
пуног радног времена; 3. корисником старосне пензије. 

Уговор из става 1. овог члана закључује се у писаном облику.» 
Истим Законом о раду године је обављање привремених и 

повремених послова уређено и одредбом члана 198. чији текст гласи: 
«Послодавац може за обављање привремених и повремених послова 
послова да закључи уговор са лицем које је члан омладинске или 
студентске задруге и које није старије од 30 година.» Имајући у виду 
овакав начин уређивања рада преко омладинских и студентских М. 
Николић сасвим оправдано констатује да се „Усвајањем новог Закона о 
раду (2005) којим је прописано да чланови ових задруга не могу бити 
лица старија од 30 година, број омладинских и студентских задруга 
у Србији убрзано смањује.“34  Наведена правна норма је била не само 
деструктивна по омладинско и студентско задругарство, по нашем 
мишљењу, већ је била и у колизији са решењем садржаним у Закону о 
задругама као lex specialis-у. Наиме, тим законом није утврђена старосна 
границе за задругаре студентских задруга,  чиме је одређивање исте 
препуштено задружним аутономним правилима којима је регулисано 
да је могуће бити задругар са 35 година, а у неким случајевима и 
дуже.35 Када се пође од чињенице за задругари оснивају задругу да 

33  Овај закон је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 24 од 
15.3.2015. године а ступио је на снагу историјског датума – 27. марта 2015. Године.

34  М. Николић, Еволуција задружног законодавства у Европи (Ponatis прерађеног 
магистарског rада),  Друштво аграрних економиста Србије, 2009.година, стр. 158.

35  Одредбом члана 23. Став 1. Општих правила омладинског и студентског 
задругарстав која није ничим доведена у питање одређено је да „задругар може бити 
студент, ученик и незапослено лице које није млађе од 15 нити старије од 30 година, 
а одребом  члана 24истих правила: „полазећи од интереса солидарности, хуманости 
изадовољавања општих интереса, статус задругара изузетно, може стећи и незапослено 
лице старије од 35 година и то: 1) ако се ради о лицу тешког, социјалног и материјалног 
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би преко ње, најпре, обезбедили више посла, а затим и извршавање 
правно административних радњи (па и закључење уговора о обављању 
привремених или повремених послова), противно је самој природи 
задругарства упућивати послодавца на закључивање уговора „са 
чланом задруге.“ По нашем мишљењу је неопходно, приликом наредних 
законских новелација имати у виду могућност поновног увођења израза 
„преко омладинске или студентске задруге“.  

Подсећајући се да је важећи Закон о задругама донет 1996. године а 
Закон о раду 2005. године, ваља рећи да је стручна јавност је на наведну 
законску неусклађеност указивала више година. Указивали смо не само 
да је реч о колизији, већ и на проблеме који су тим поводом настајали 
у пракси.36 

Коначно, изменама  Закона о раду из 2014. године37 одредба члана 
198. је усклађена са Законом о задругама. Наиме, промењен је текст 
наведене одредбе тако што је, новим текстом регулисано да „Послодавац 
може за обављање привремених и повремених послова да закључи 
уговор са лицем које је члан омладинске или студентске задруге у 
складу са прописима о задругама. По нашем мишљењу, остала је  једна 
знатно мања колизија у смислу да је остала формулација да послодавац 
закључује уговор са чланом задруге. При томе, занемарена је чињеница 
да својство члана задруге има смисла само у контексту задруге која је, 
по природи ствари, а и одредби члана 6. Закона о задругама, законски 
заступник задругара, па би требало да се, у том својству појављује и 
приликом потписивања уговора између послодавца и задругара који 
оснива задругу или приступа задругарима-оснивачима, поред осталог, 
баш да би задруга обављала за њега правне и административне послове.

стања, избеглици и другом социјално угроженом лицу и 2) ако се ради о потреби 
ангажовања за рад на специфичним пословима у шумарству, пољопривреди и туризму, 
који се не могу обавити благовремено на други начин. Ставом два је одрешђено да „број 
задругара из става 1. овог члана не може бити већи од 10% од укупног броја задругара 
на дан 31. децембар т.г.“

36  Нпр. да Служба матичне евиденција Фонда ПИО не прима на осигурање пријаве 
за лица старија од 30 година што је касније отклоњено у односу на задругаре старости 
до 35 година, па, иако су имали основ за осигуарање и извршена је уплата доприноса, 
нису могли да остваре право на пензијско и инвалидско осигурање. Исто се дешавало 
и са правом на здравствено осигурање, а право на осигурање због незапослености ни 
до данас не остварују.

37  Закон о изменама и допунама закона о раду објављен је у „Службеном гласнику 
Републике Србије „бр. 75 од 21.7.2014. године а ступио је на снагу 29.7.2014. године. 
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3. Кратка анализа Нацрта закона о задругама у делу 
којим се уређује рад преко студентских задруга

Одредба члана 12. став 7. Нацрта закона о задругама гласи: 
„Студентско-омладинске задруге, као радне задруге, на организован 
начин обезбеђују задругарима обављање привремених и повремених 
послова код привредних субјеката у складу са прописима из области рада, 
који не могу да трају дуже од 90 дана у календарској години, а у циљу 
стицања допунских средстава за школовање и задовољење основних 
социјалних, културних и других личних и заједничких потреба.

Студентско-омладинске задруге могу обављати послове посредо-
вања у запошљавању у складу са прописима о раду и запошљавању.“

Прво би се, по нашем мишљењу, требало осврнути на формулацију 
студентско – омладинске задруге. У вези са тим, подсећамо да је нашим 
важећим Законом о раду (чл. 198.), поред осталог, уређено да „послодавац 
може закључити уговор са лицем које је члан омладинске или студентске 
задруге. Дакле дата је алтернативна одредница. То је, свакако, мање 
битна замерка формално правне природе у односу на чињеницу да је 
друштвени статус студената у значајној мери различит од незапослених 
младих особа које не студирају, односно нису на школовању. У том 
смислу постоје различити мотиви за рад који, код студената значе 
остваривање средстава којима  они чине квалитетнијим свој материјални 
статус за време студирања и стичу одређене радне навике, што је посебно 
позитивно ако су радноангажовани на пословима за које се стручно 
оспособљавају. Сва незапослена лица, па и млађе старосне доби, имају 
потребу да, радећи преко привремених и повремених послова премосте 
проблем немогућности добијања сталног запослења и, такође, стичу, 
односно одржавају, радне навике и прилагођавају се на рад у пословним 
субјектима. Дакле, сматрамо да би, у Закон о задругама, требало 
инкорпорирати формулацију „студентске  и омладинске задруге“ а 
не „студентско-омладинске“. У прилог овом ставу иду и чињенице да 
су студентске задруге настале далеко пре од омладинских, те да се, у 
досадашњој пракси, све оснивају (по називу) или као студентске, или 
као омладинске, па се поставља питање: зашто би се то на било који 
начин доводило у питање?

Друго, зашто не би, Законом о задругама, било, изричитим 
легислативним одређењем, дозвољено оснивање радних задруга? По 
нашем мишљењу, организовање незапослених лица у циљу сопственог 
запослења имало би искључиво позитивне друштвено-социјалне 
консеквенце. У том смислу наводимо да у развијеном свету постоји 
раширена пракса оснивања и рада тзв. агенција за привремено и 
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повремено запошљавање чији правни статус би се могао оценити као 
веома аналоган (потенцијалним) радним задругама које би имале и 
социјана обележја уз поседовање свих пословних потенцијала. Сматрамо 
да би ово било, у правном смислу, много конзистентније од прихватања 
у пракси активности тзв. „предузећа (најчешће организованих као д.о.о.) 
за кадровске услуге“38 којима се дозвољава изнајмљивање запослених без 
законског утемељења јер такав вид радног анагажовања није предвиђен 
Законом о раду. У том смислу можемо на одређеним интернет сајтовима 
прочитати и следећу понуду: „Привремено запошљавање је креативан 
и успешан концепт запошљавања на тржишту радне снаге у Србији. 
Наиме, у привременом запошљавању агенција одабране кандидате 
запошљава као своје раднике, а потом их уступа клијенту по основу 
Уговора о пружању услуга или Уговора о пословно-техничкој сарадњи. 39 

Сматрамо да је, у радноправном погледу, посебно неприхватљиво 
и, у  лексичком смислу веома штетно, иначе, прилично раширено 
коришћење израза „радници на лизинг“ (пре свега у медијима) којим 
се запослени своде на предмете с обзиром да је уговор о лизингу познати 
институт облигационог права којим се регулише коришћење ствари. 
И даље, реч лизинг се не користи ни у једном другом значењу осим у 
наведеном, грађанскоправном.

Треће, овакав предлог законског решења може се изложити 
критици по основу колизије (опет) са Законом о раду јер је заиста правно 
неприхватљиво доносити норме које су противне некој одредби неког 
позитивноправног акта. Поготово не би требало да представља проблем 
усклађивање Закона о задругама са Законом о раду актом који је већ 
мењан због постојања међусобне колизије, и то прошле године. Наиме, 
како је већ наведено, одредбом члана 197. Закона о раду регулисано је да: 
«Послодавац може за обављање послова који су по својој природи такви 
да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи 
уговор о обављању привремених или повремених послова.“ Дакле, 
Законом о раду је прецизно предвиђено да привремени и повремени 
послови могу да се обављају највише 120 дана у календарској години, а 
Нацртом закона о задругама – 90 дана. Чињеница је да би, у овом случају, 
могли разматрати примену правила lex specialis derogit lex  generalis, али 
се одмах поставља питање зашто би се примењивала правна правила у 
случају кад је, у току доношења закона могуће извршити усклађивање. 
Посебно је проблематично то што се ради јасно прецизираном праву 
послодавца (Законом о раду) које постоји, тако регулисано дуги низ 

38  Кадровске услуге значе активности приликом проналажења адекватних 
извршилаца а не „изнајмљивање радника“.

39  http://www.sequesteremployment.com/usluge.php
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година, а не постоји никакво друштвено оправдање нити објашњење 
зашто би се то право умањивало на било који начин. Истичемо да се, 
приликом примене правних правила ствари изразито компликују кад се 
ради о нормама које садрже нумеричка одређења која су контрадикторна, 
односно различита. Тако је тешко претпоставити да би неки послодавац 
могао бити позван на одговорност ако би поступао по Закону о раду којим 
је прецизно одређен могући рок радног анагажовања преко омладинске 
или студентске задруге.

Четврто, сматрамо да је тешко аргументима бранити становиште 
је потребна норма којом се прописује да задруге „могу обављати 
послове посредовања у запошљавањуу складу са прописима о раду и 
запошљавању.“ С једне стране сви привредни субјекти могу обављати све 
привредне делатности, осим оних за које је потребна посебна сагласност 
надлежног државног органа. Поред тога, постоје и посебни услови кад 
је реч о лицима који врше послове посредовања у запошљавању. 

Као најважније истичемо да би требало, у случају омладинских и 
студентских задруга избећи могућност да задруге обављају посредовање. 
Наиме, по самој својој природи, задруге представљају организовани скуп 
задругара а појам посредовања подразумева постојање два субјекта које 
трећи (посредник) доводи у везу да би они остварили своје пословне 
интересе. При томе, посредник добија накнаду, у случају да се посао 
закључи. Додатни, теоријски проблем представља чињеница да је уговор 
о посредовању један од добро познатих института облигационог права 
које је увек проблематично користити, и у појмовном и у терминолошком 
смислу, кад је реч о радноправним институтима и који су, за разлику 
од првих, увек и јавноправне, а не само приватноправне природе. При 
томе имамо у виду, можда најважнији начелан радног права израз favor 
laboratoris који нема никакве додирне тачке са облигационим правом.

Од великог је значаја и могућа опасност од изазивања негативних 
практичних последица тако што може доћи до отуђења стручних служби 
у задругама које се могу претворити у посреднике између задругара 
и послодаваца што је потпуно супротно у односу на саму суштину 
задругарства која се огледа, поред осталог, у томе да су задруга и 
задругари једно исто, односно да су задруге, како смо већ навели скуп 
организованих лица – задругара.

4. Закључна разматрања
Привремени и повремени послови представљају веома 

распрострањен облик радног ангажовања који није наишао на шири 
интерес правне науке иако децнијама представља легислативни елеменат 
већине закона којима се уређују област организованог рада.
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У Републици Србији рад преко студентских задруга има дугу 
традицију с тим што је друштвени однос према овом, несуњиво корисном 
виду радног анагажовања, како због стицања средстава којим студенти 
олакшавају свој материјални положај за време школовања, тако и због 
привикавања на радну средину. Од самог свог почетка овај вид радног 
ангажовања је имао специфичности у односу на рад у предузећима. 
Социјална компонента постојећа у свеукупном задругарству као 
друштвено економској, али и социјалној области у којој је мотив 
оснивања остваривање одређених интереса оснивача а не искључиво 
стицање профита што је случај са другим привредним субјектима.

Иако, међу државама Европске уније постоје разлике у вези 
заступљености привремених и повремених послова (највећа у Финској 
и Шпанији – око трећине запослених) можемо констатовати да је тренд 
раста овог вида запошљавања општег карактера и да је последица 
рецесије с почетка 90-тих година прошлог века.

Студентско задругарство у Србији данас има најнеповољнији 
законски третман у својој дугој историји, а Нацртом Закона о задругама 
тај се однос наставља. При томе, овај социо економски вид рада 
добио је и конкуренцију у  законски непостојећем, али de facto веома 
активном деловању тзв.-их „друштва са ограниченом одговорношћу за 
кадровске услуге“ чијим привредним пословањем је дошло до увођења 
„изнајмљивања радника“ у праксу. Две су најнегативније последице 
обе наведене ситуације. Прво, студентима је, у значајној мери смањена 
могућност да својим радом зараде додатна средства за време школовања 
и да се привикавају на радну средину. Друго створени су услови за 
обављање  привредних активности без јасне законске регулативе. 
Сматрамо да не постоји друштвени интерес да се доводи у питање 
егзистенција правних института карактеристичних за наш правни 
поредак због тога што они могу егзистирати поред нових, преузетих из 
страних законодавстава које треба пажљиво уредити нашим прописима 
тако да се, поред осталог, не угрозе, ионако смањена социјална права 
запослених.

Део решења за насталу ситуацију у радноправној области је у 
регулисању рада преко агенција за привремено и повремено запошљавање 
са прецизирањем услова за оснивање и обављање послова тих агенција. 
Рад запослених не сме постати чисто економска категорија, што је било 
карактеристично за период либерално тржишног концепта у којем су 
права запослених била сведена на зараду а друга права, са социјалним 
обележјима нису постојала.  
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Work through an office of student services 
de lege lata and de lege ferenda

Inde datae leges, ne firmior omnia posset

Summary
There are labour law institutes, which do not incite a major interest 

of legal science or are a significant part of the legislative area. Such form 
of consideration can be called a quantification one. From the other hand, a 
particular institute,  in disproportion with the above-mentioned, may have im-
portance in the view of application i.e. legal practice. Whereas, it is important 
that the same is gaining a bigger significance in the local law, particularly if 
such institute is part of the same international trend. The work engagement 
through the form of temporary and occasional jobs is precisely an example of 
the above-mentioned. Управо. Namely, there is a long tradition in Serbia of 
performance of temporary and occasional jobs through the offices of student 
services and therefore, youth offices of services (since 1931), so nowadays 
there are around 300,000 members of these specific commercial subjects 
with a social component. The legal regulation of the youth and student offi-
ces of services has been modified in the Republic of Serbia for decades in 
accordance with the social circumstances and thererfore there were cases 
of lack of legal harmonization and sometimes of a direct collision. This was 
characteristic (and in our opinion it is still actual) for the period since the 
year 1996, when the students offices of services became subject of regulation 
and, directly, of labour law regulations, and not only of office of services 
regulations. There are European countries in which one third of employees 
are engaged by implementation of the above-mentioned labour law institute, 
which is out of the framework of employment relations, that is, particular 
forms of the same, and it has significant contractual elements. Finland and 
Spain are in that sense particularly significant. In comparison between the 
first mentioned country and its neighbor, Sweden, the widespread thesis that 
flexible use of employment forms (which, without any doubt, include tempo-
rary and occasional performance of jobs) is decreasing the unemployment 
becomes questionable because the unemployment rate in Finland has not 
decreased in comparison with Sweden where the above-mentioned forms 
are much less present.   
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The fact is that trend of growth of the above-mentioned form of wor-
king engagement of limited duration means, among other things, the strict 
respect of the employers’ interests. It certainly does not represent a process 
by which safety of employees is realized.  From the other hand, the business 
economozing is crucial for the additional productive employment. Also, par-
ticularly young people, who are representing the social category, which is 
particularly suffering the unemployment, have interest, if (as long as) are not 
in the position to become employed for an unlimited period of time, to work 
at least during particular period of time and earn some money, required for 
living. There is no argument to dispute such position.   

The new Law on Offices of Services is in process of adoption in the Re-
public of Serbia and it will regulate the areea of offices of services, including 
the operation of the student offices of services. Contrary to the fact that youth 
offices of services have dissapeared from the labour law and social stage in 
all former republics of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia, we 
suggest to act cautiously in the cases where automatically and often without 
consideration, the solutions from foreign regulations are taken over and the 
local are removed, even those, which are confirmed in the practice. Therefore, 
it should be taken into consideration that Republic of Serbia is not a member 
of European Union and still faces many years of efforts to become a member 
of this international organization.

Key words: temporary and occasional jobs, office of student services, 
labour law regulations of work through offices of student services, Draft Law 
on Offices of Services of Republic of Serbia.
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ЗАБРАНА ДЕЧЈЕГ РАДА - dE IURE VS. dE FACTO**

Aпстракт: Деца својом рањивошћу, нужном потребом за 
старањем, али пре свега будућношћу која им припада, издвајају 
се као специфична група у друштву. Права детета гаранто-
вана су великим бројем међународних и домаћих правних ин-
струмената. У том смислу, деца су нормативно и институци-
онално заштићена у свим сегментима живота и остваривања 
њихове личности. Човечанство треба да пружи Детету оно 
најбоље што има. Свакако да се то сублимира у једном – право 
на пристојно детињство. То претпоставља, најпре, зашти-
ту од свих облика дечјег рада. Дечији рад је ментално, психич-
ки, социјално и морално опасан и штетан за дете. Пристојно 
детињсто деце немогуће је постићи без пристојног рада поро-
дице. Смањење сиромаштва и оснаживање породице само су 
један  сегмент стратегија која су посвећене елиминисању дечијег 
рада. Забрана дечјег рада и заштита деце од ма ког облика зло-
употребе представља сложен глобални проблем, који изискује 
координирану акцију и на међународном и националном плану. 
Аутор у раду анализира нормативно у фактичко стања у до-
мену дечјег рада са акцентом на стање у Републици Србији. У 
овом домену неспоран је раскорак између de iure и de facto. Један 
од примарних проблема за такво стање, и поред неспорно ква-
литетне покривености права детета у нормативном смислу, 
јесте неусклађеност различите регулативе којима се регули-
шу поједина права детета, некохерентност, недоследност на 
фактичком плану, мале казне, спорост правосудних и других 
органа, ограничени институционални капацитети, недовољна 
едукативна оспособљеност кадрова који раде са овом вулнера-
билном популацијом и др.
Кључне речи: дете, дечји рад, забрана дечјег рада, деца улице.
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Уводна разматрања – о дечјем раду

Деца спроведе веома широк спектар задатака и активности када 
раде. Неки су тешки и захтевни, други су опаснији, па чак и морално 
недопустиви. Насупрот, одређени радни задаци и активности деце су и 
пожељни. Дакле, значајне разлике постоје између појединих врста рада 
деца. У смислу ове разлике, прави се дистинкција и у терминолошком 
смислу између оног што се озачава као „дечји рад“ и „деца која раде или 
рад деце“. Мора се нагласити да дечји рад и деца која раде нису синони-
ми који упућују на исти спектар физичких или менталних активности 
деце. Напротив, дистинкција ових појмова је неопходна услед чињенице 
да су одређени облици рада деце забрањени и недопустиви, а други 
правно дозвољени, па чак и пожељни. Забрана дечјег рада подразумева 
рад који је ментално, психички, социјално и морално опасан и штетан 
за дете. У својим најекстремнијим облицима, дечији рад подразумева 
децу у ропском положају, одвојену од породица, изложену озбиљним 
опасностима и болестима, и/или препуштену саму себи на улицама ве-
ликих градова – и све ово често у изузетно младом узрасту.1 Међутим, 
није сваки рад деце означен као рад који треба искоренити. На децу или 
адолесценте који учествују у раду који не утиче на њихово здравље и 
лични развој, нити ремети њихово школовање, углавном се гледа по-
зитивно. То подразумева активности као што је помагање родитељима 
да се брину о кући и породици, помагање у породичном предузећу, или 
зарађивање џепарца ван школских часова и за време распуста. Ово до-
приноси развоју деце и благостању њихових породица. На овај начин, 
деца уче вештине, стичу ставове и искуства, и овакав рад им помаже 
да се припреме да постану корисни и продуктивни чланови друштва 
када одрасту. Овакав рад се ни на који начин не може поистовећивати 
са дечијим радом, у контексту манифестационих форми рада који је на 
ма који начин опасан по децу. У смислу забране дечјег рада, дечји рад 
се односи на рад који је: 

• ментално, физички, друштвено или морално опасан и штетан 
по децу, 

• и који омета њихово школовање тако што их:
• лишава могућности да похађају наставу;
• приморава да прерано напусте школовање, или
• што захтева од њих да комбинују похађање наставе са пред-

угим и напорним радом.2

1  Eliminating the worst forms of child labour, A practical guide to ILO Convention 
182, Handbook for parliamentarians No.3, ILO, Geneva, 2002, стр. 5. Искорењив.најгорих 
облика деч.рада, Приручник за примену Конвенције бр. 182, бр. 3/2002. 

2 Defining child labour, Доступно на адреси: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang-en/
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Поред термина “дечији рад”, Међународна организација рада (у 
даљем тексту: МОР) такође користи изразе “деца која раде” и “економски 
активна деца”, углавном због статистичких разлога. Ова два термина 
региструју рад деце више од једног часа током седмо-дневног периода. 
Овај рад може бити плаћен или не, на тржишту или не, редовни или 
повремени, легални или нелегални. У многим случајевима овај рад је 
у оквиру закона, и зато се не сматра дечијим радом. Због тога је важно, 
када се читају статистике, правити разлику између “дечјег рада” који 
је илегалан, и активности дефинисаних овим другим терминима који 
укључују дечији рад али такође и рад који деца раде легално. МОР 
употребљава ове друге термине јер је лакше прикупити податке на 
основу њих него заснованих само на дечијем раду. Према подацима 
Међународне организације рада једно од шесторо деце у свету, данас, 
укључено је у дечји рад, радећи посао који је штетан по њихов ментал-
ни, физички, емоционални, друштвени развој.3 У том смислу, приси-
лан рад, радна експлоатација нарочито угрожава и носи са собом још 
теже, далекосежније последице по ову популацију – изостанак редовног 
школовања и образовања доводи до социјалне искључености и повећава 
ризик од пада у сиромаштво.  

Иако се сматра да је слика са најгорим облицима дечијег рада има-
нентна руралним областима Азије и Африке ни наш регион није лишен 
ове „пошасти“, која са глобализацијом, глобалном кризом, повећањем 
сиромаштва, социјалном отуђеношћу, девалвацијом достојанственог 
живота породице, поприма, нажалост, све веће размере. Овај рад је 
инициран студијом коју је израдио Incest Trauma Centar у Србији. Према 
подацима овог Центра свако четврто дете у Србији је жртва неког об-
лика сексуалног насиља, а свако четврто дете зна дете које је доживело 
неки вид сексуалног злостављања.4 

1. Права детета у међународним 
актима – забрана дечјег рада

Права детета5 гарантована су великим бројем међународних и 
домаћих правних инструмената. Деца су нормативно и институцио-
нално заштићена у свим сегментима живота и остваривања њихове 

index.htm (6.07.2015). 
3  Доступно на адреси: www.ilo.org/ipecinfo/ (8. 07.2015)
4  Доступно на адреси: http://www.incesttraumacentar.org.rs/index.php/publikacije/

saopstenja-incest-trauma-centra-beograd (8.07.2015) 
5  Под појмом „дете“ у раду се подразумева лице млађе од 18 година живота, сходно 

терминолошком одређења старосног доба детета унутар правних инструмената који 
су у раду анализирани.
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личности. Брига за децу, промовисање права детета од стране бројних 
међународних организација данас представља једну од главних актив-
ности на међународном плану, у склопу борбе за права човека. Премда 
је борба за права детета започета давно, још у првој декади двадесетог 
века – након Првог светског рата савремено друштво је препознало вул-
нерабилност деце, и означило их као популацију којој се треба посветити 
посебна брига и заштита. И у првим повељама о људским правима, када 
права детета нису били ни у повоју, била је препозната вулнерабилност 
жена и деце. Тако, један од првих докумената у ком се помињу и признају 
права детета је масачусетска Повеља о слободама (Body of Liberties) из 
1641. године6 у којој се родитељима забрањује да бирају супружнике 
својој деци, као и да примењују сурове начине кажњавања деце. Овај 
документ је по мишљењу многих значајан пошто показује да је чак и пре 
скоро четири века „заштита деце била неодвојиво везана уз ауторитет 
родитеља и моћ коју им је држава давала“. У савременом развоју, након 
другог светског рата, еманација борбе за права детета и искорењивање 
свих видова злоупотреба деца су Уједињене нације и Међународна 
организација рада. Као генератори светске борбе за заштиту људских 
права ове организације спроводе опсежне активности на нормативном, 
практичном и техничком плану, пре свега, гарантовањем права детета у 
свим сегментима испољавања његове личности, а затим и промовисањем 
услова за даљи развој деце – образовање деце, смањење сиромаштва, по-
штена глобализација, превазилажење културних баријера у гарантовању 
једнаких права деце, јачање капацитета за институционално помагање 
сиромашним земљама и неразвијеним привредама и слично. Данас, те 
активности иду и на јачању међународње сарадње на сузбијању органи-
зованих криминалних група у ланацу снабдевања у трговини људским 
бићем.

6  Током 18. и делом 19. века није запажено веће занимање за права детета. Чак 
се ни најзначајнији документи тог времена, произашли из покрета за ослобођење у 
Француској и Америци, нису бавили децом и њиховим правима. Крајем 19. века, јавља 
се покрет за бригу и заштиту деце, отварају се институције за бригу о деци, као што 
су домови за незбринуту децу, развијају се и настају школе као и специјализоване 
институције попут суда за малолетнике. Јављају се први заговорници права детета, као 
што су Жан Вал (Jean Valles) у Француској и Кеит Даглас Вигин (Kate Douglas Wiggin). 
Право деце да буду питана и да активно учествују у доношењу одлука које се тичу 
различитих области њиховог живота наводи и Елен Ки (Ellen Key). Многи је сматрају 
покретачем новог педагошког покрета који је резултирао формулисањем нових права 
као што су право детета да буде питано и да пита, право на оптималан развој и право 
на уважавање. Наведено према: Јелена Д. Врањешевић, Развојне компетенције као 
основа права детета на партиципацију (докторска дисертација), Филозофски факултет 
у Београду, Београд, 2008, стр. 16-20. 
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1.1. Акти Уједињених нација
„Дете се мора поштовати као носилац права и људско биће коме 

је потребна посебна пажња и помоћ од стране Државе и друштва“.7Због 
своје психо-физичке особености, деца спадају у рањиву популацију, 
услед чега им се поклања посебна пажња у смислу бриге и правне за-
штите. Права детета, њихово груписање у сегмент људских права, 
прошла су „трновит пут“, од забране телесног кажњавања деце до 
првих декларација и међународних конвенција. Данас, права детета 
су на нормативном зениту, оличена у усвајања савременог концепта – 
партиципација детета.8 Први субјект у том деловању биле су Уједињене 
нације, које су од самог оснивања преузеле тај проблем. Годину дана 
након оснивања организације, Генерална скупштина Уједињених нација, 
11. децембра 1946. основала  је организацију за помоћ дјеци – УНИЦЕФ. 
Током последњих деценија УНИСЕФ (UNICEF) је велику пажњу посве-
тио унапређењу здравствене заштите деце и образовања и ограничавању 
различитих облика дечјег рада, које подразумева и забрану злоупотребе 
деце.9  

Међу мноштвом докумената који штите права детета и забрањују 
радну експлоатацију, издвојићемо неке најзначајније:

- Декларација о правима детета из 1924. године, усвојена од 
стране Друштво народа, опште позната под називом „Декларација из 
Женеве“, први је међународни документ инспирисан универзалним 
признањем права детета. Декларација промовише универзалност права 
деце, односно, да права деце не треба да зависе од националности, расе, 
пола и друштвене класе, већ треба да припадају свој деци без изузетка. 

7  Међупарламентарна радионица о деци, фебруар 1997. Наведено према: Eliminating 
the worst forms of child labour: A practical guide to ILO Convention 182, Handbook for 
parliamentarians No.3, ILO, Geneva, 2002, стр. 15.

8  Партиципативна права детета промовисана су Конвенцијом о правима детета 
из 1989. године (чл.12-14). Члан 12. Конвенције предвиђа: „детету које је способно да 
формира своје сопствено мишљење, право слободног изражавања тог мишљења о 
свим питањима која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна 
пажња у складу са годинама живота и зрелошћу детета. „Партиципација значи 
слушање и уважавање онога што деца имају да кажу и, узимајући у обзир њихов узраст 
и компетенције, омогућавање да учествују у процесу доношења одлука о стварима 
које их се тичу. Партиципација инсистира на „видљивости“ деце и у непосредној је 
вези с њиховим најбољим интересом, још једним од основних принципа Конвенције“. 
Дефиниција наведена према: Јелена Д. Врањешевић, Развојне компетенције као основа 
права детета на партиципацију (докторска дисертација), op. cit, стр. 8 и даље. 

9  Уницеф (UNICEF, United Nations International Children’s Emergency Fund) 
је међународни дечији фонд Уједињених нација за хитне потребе, фонд за децу и 
омладину, који се брине о квалитету њиховог животног стандарда. Доступно на aдреси: 
https://sr.wikipedia.org/sr/Уницеф (7.07.2015) 
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Иницијатива за универзално признавање права детета потекла је од 
Еглантине Џеб (Eglantyne Jebb) која је и основала прву организацију 
у свету која се бавила заштитом деце (Save the Children). Њене речи: 
„Ја верујем да би требало да тражимо одређена права за децу и да ра-
димо на њиховом универзалном признавању“ су означиле прекрет-
ницу у развоју идеје о правима детета и погледу на дете/детињство. 
Она је написала предлог Декларације о правима детета (Женевска 
декларација).10 У Преамбули декларације је наглашено да мушкарци и 
жене свих нација, признају да човечанство дугује Детету оно најбоље 
што има (подвукао аутор), и у том циљу, прихватају као своју дужност 
да, без обзира на расу, националност или уверење: 1. дете има право на 
одговарајуће материјалне и духовне услове за правилан развој; 2. дете 
које је гладно мора бити нахрањено; болесно дете мора бити лечено; 
дете које је заостало мора добити помоћ; дете делинквент мора бити 
поново прихваћено; сироче и бескућник мора добити помоћ и заштиту; 
3. дете мора прво добити помоћ у кризним тренуцима; 4. детету се мора 
обезбедити издржавање и заштита од сваког облика експлоатације; 5. 
дете мора да се одгаја уз свест да његове способности треба да служе 
његовим ближњима.

- Општа декларација о правима човека 1948. године11 у првом 
члану прокламује: „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у 
достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свешћу [...]. Сва 
права и слободе проглашене у овој Декларацији сваком припадају без 
икаквих разлика по ма ком основу. Сходно члану 4. Декларације нико се 
не сме држати у ропству или потчињености: ропство и трговина робљем 
забрањени су у свим облицима. Нико се не сме подвргнути мучењу или 
свирепом, нечовечном или понижавајућем поступку или кажњавању 
(чл. 5). Са аспекта радноправне заштите, Декларација у члану 23. ст. 3. 
предвиђа да свако ко ради има право на праведну и задовољавајућу на-
кнаду која њему и његовој породици обезбеђује егзистенцију која одгова-
ра људском достојанству и која ће, ако буде потребно, бити употпуњена 
другим средствима социјалне заштите. Такође, истоимени члан 23. у 
ставу 1. гарантује сваком право на рад, на слободан избор запослења, на 
правичне и задовољавајуће услове рада и на заштиту од незапослености. 
Право на образовање је гарантовано сваком (чл. 26). Према декларацији, 
образовање треба да буде бесплатно бар у основним и нижим школама. 

10  Пасус преузет од: Ј. Д. Врањешевић, Развојне компетенције као основа права 
детета на партиципацију (докторска дисертација), op. cit, стр. 28-29.

Доступно на адреси: www.pefja.kg.ac.rs/.../Detinjstvo%20i%20prava%20deteta/Ra-
zvojne_... (4.06 2015).  

11  Усвојена и проглашена резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 
217 (III) од 10. децембра 1948. године.
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Основно образовање је обавезно (чл. 26. ст. 2). Родитељи имају првен-
ствено право да бирају врсту образовања за своју децу (чл. 26. ст. 3).

Често се поставља питање зашто су – додатно уз људска права 
– потребни уговори о специјалним правима за децу, кад се на права 
мајке и детета на посебну помоћ и подршку изричито указује већ у 
Општој декларацији о правима човека из 1948.12 У члану 25, став 2. 
Декларације, између осталог, каже се: „Мајке и деца имају право на 
нарочито старање и помоћ. Сва деца, рођена у браку или ван њега, 
уживају једнаку социјалну заштиту“. Према мишљењу организација 
која су посвећена дечјим правима, нпр. УНИЦЕФ, истиче се: „Искуство, 
на жалост, показује да су управо деца, иако недужна, изложена тешким 
животним приликама, ситуацијама и судбинама. Нема раздобља у којем 
деца нису била злостављана и искориштавана, а то је облик посебно 
тешке повреде људских права. С обзиром на то да је мноштво деце из-
ложено глади, недостатку медицинске помоћи, искоришћавању радом, 
сексуалном злостављању и још много тога, постаје јасно да је било не-
опходно да се посебним документом – уз Општу декларацију о правима 
човека – додатно приђе специфичним потребама деце и младих, нешто 
детаљније и са више обавезе. Тиме се ставља акценат на посебне потребе 
заштите за децу у одређеним сегментима живота путем тог документа“.13

- Декларација о правима детета из 1959. године,14 са распуштањем 
Друштва народа (Лига народа), његове функције (и селокупна имовина) 
пренете су на Уједињене нације, државе су изразиле интересовање да се 
посебном декларацијом регулишу права детета и тиме обезбеди контину-
итет у заштити права детета. Генерална скупштина Уједињених нација 
је 20. новембра 1959. године усвојила Декларацију о правима детета. 
Отада је 20. новембар проглашен за Светски дан детета (међународни 
дан права дјетета). Овај документ се надовезује и правно позива, како 
на Декларацију о правима детета из 1924, тако и на Повељу УН и Општу 
декларацију о правима човека из 1948. године, обезбеђујући тако кон-
тинуитет у међународној заштити детета. На тај начин су постављени 
темељи процеса који је водио стварању међународног уговора о правима 
детета,15 оличен у Конвенцији из 1989. године. Декларација о правима де-
тета се састоји из Преамбуле и десет основних принципа. Декларација 
о правима детета проглашава се са циљем да свако дете има срећно 
детињство и да ужива, за своје добро и добро друштва, сва права и 

12  Права детета, International UNESCO Education Server for Democracy, Peace and 
Human Rights Education. Доступно на адреси:  www.dadalos.org/srbija/menschenrechte/
Grundkurs.../kinderre.htm (30.06.2015)

13  Слично и: Ј. Д. Врањешевић, нав. дело, стр. 29-31. 
14  Усвојена Резолуцијом 1386 (XIV) Генералне скупштине УН, 10. децембра 1959.
15  Наведено према:  Ј. Д. Врањешевић, нав. дело, стр. 29-31.
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слободе прописане у Декларацији [...]. Декларација изражава уверење 
да је детету с обзиром на његову „физичку и менталну незрелост по-
требна посебна пажња и брига, која укључује одговарајућу правну за-
штиту, пре и после рођења“, што је потврђено у десет принципа на 
којима се темељи декларација. За забрану дечјег рада и заштиту деце 
од радне експлоатације важни су следећи принципи: „Дете ужива сва 
права прописана у овој Декларацији без икаквог изузетка, без разлике 
или дискриминације по ма ком основу (принцип 1); Детету је, за потпун 
и хармоничан развој његове личности, потребна љубав и разумевање [...] 
Друштво и јавне власти дужни су да прошире бригу на децу без поро-
дице и децу без одговарајућих средстава подршке (принцип 6); Дете има 
право на образовање, које је, најмање на основном нивоу, бесплатно и 
обавезно (принцип 7); Дете ужива заштиту од свих облика занемаривања, 
окрутности и експлоатације. Дете неће бити предмет трговине у било 
ком облику. Дете неће ступати у радни однос пре него што достигне 
одговарајући минимални узраст; у сваком случају дете неће бити под-
стицано нити ће му се одобрити обављање послова или запошљавање 
које може угрозити његово здравље или образовање или штетно утицати 
на дететов физички, психички или морални развој (принцип 9)“. 

- Међународни пакт и грађанским и политичким правима из 1966. 
године16, у члану 23, прокламује: „Породица је природни и основни са-
ставни део друштва и има право на заштиту друштва и државе. Право на 
склапање брака и оснивања породице признаје се човеку и жени када су 
дорасли за женидбу. Ниједан брак се не може склапати без слободног и 
потпуног пристанка будућих супружника [...]. У случају раскида брака, 
предузимају се мере ради обезбеђења потребне заштите деце“. Даље, 
према члану 24: „Свако дете, без дискриминације засноване на раси, 
боји, полу, језику, вери, националном или социјалном пореклу, имовном 
стању или рођењу, има право да му његова породица, друштво и држава 
указују заштиту коју захтева његов статус малолетника“.

- Међународни пакт о економским, социјалним и културним пра-
вима из 1966. године,17 посебно у члану 10, прописује обавезу за све 
чланице да пруже што ширу заштиту и помоћ породици која је природни 
и основни саставни део друштва, посебно за њено образовање и за оно 
време за које она сноси одговорност за издржавање и васпитање деце о 

16  СФРЈ је ратификовала Пакт законом од 30. јануара 1971. године („Службени 
лист СФРЈ“, бр. 7/1971). 

17  СФРЈ је Пакт ратификовала у јулу 1971. године («Службени лист СФРЈ- Међу-
народни уговори», бр. 7/71). Након промена октобра 2000. године Савезна Република 
Југославија је 12. марта 2001. године дала сукцесорску изјаву у Уједињеним нацијама 
која се односила и на поновно приступање Међународном пакту о економским, 
социјалним и културним правима. 
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којима се брине. Даље, у истоименом члану овог међународног пакта, 
указује се: „Треба предузети посебне мере заштите и помоћи у корист 
деце и младих, без икакве дискриминације из родбинских или других 
разлога“. Деца и омладина морају да буду заштићени од економске и 
социјалне експлоатације. Законом треба да се забрани запошљавање на 
пословима који су такве природе да могу да изложе опасности њихов 
морал или њихово здравље, да доведу у опасност њихов живот или да 
нашкоде њиховом нормалном развоју. Државе треба исто тако да утврде 
границе старости испод којих је плаћени рад дечије радне снаге законом 
забрањен и кажњив.

- Конвенција о правима детета из 1989. године18 – почетком де-
ведесетих година прошлог века дошло је до изузетног повећања забри-
нутости међународне заједнице за проблем добробити деце генерално 
гледано, а посебно за проблем дечијег рада. То је, најпре, резултирало 
покретањем Међународног програма за искорењивање дечијег рада 
(International Program on the Elimination of Child Labor - IPEC) од стране 
Међународне организације рада (у даљем тексту: МОР) 1992. године, 
са циљем да се покрене међународна акција – укључујући стручну и 
техничку помоћ – како би се подржали национални програми за борбу 
против дечијег рада. Најзначајнија активност уследила је на норма-
тивном плану – усвајање Декларације и програма акције од стране 
Светског самита за друштвени развој (одржаног у Копенхагену 1995. 
године), који је препознао забрану дечијег рада као једну од четири 
категорије основних радничких права која морају поштовати све земље.19  
Усвајање Декларације о основним начелима и правима на раду од стране 
Међународне конференције рада 1998. године, која је потврдила да све 
државе чланице МОР, било да су ратификовале релевантне Конвенције 
или не, имају обавезу да поштују, промовишу и остварују четири основна 
права (о томе у даљем тексту). Све већа међународна забринутост за 
проблем дечијег рада, која се одражава у овим и другим документи-
ма, представља резултат развоја одређених појава, међу којима треба 
истаћи: 1. Тренд ка већој либерализацији трговине и кретању капитала. 
Ово је довело до све гласнијих захтева да деца не смеју да буду жртве 
повећаног тржишног надметања између земаља и предузећа који се боре 
за предност на светским тржиштима уз помоћ јефтине и послушне дечије 
радне снаге; 2. Већа транспарентност у светској привреди и укидање бло-
кова након завршетка Хладног рата; 3. Згражање потрошача на помисао 
да је роба коју су купили можда произведена у нехуманим условима, што 

18  „Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90; „Службени лист 
СРЈ”, бр. 4/96 и 2/97. 

19  Eliminating the worst forms of child labour, нав. дело, Ibid, стр. 19-21.
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укључује и дечији рад; и 4. Публицитет дат комерцијалној сексуалној 
експлоатацији деце, и то посебно у проституцији, порнографији и сек-
суалном туризму. У исто време, ово је довело до потпунијег разумевања 
сложених узрока дечијег рада, и то нарочито чињенице да је дубоко 
укорењен у сиромаштву, у непостојећем или неадекватном школству, и у 
друштвеним и културним традицијама и структурама.20 Двадесет година 
након усвајања Декларације о правима детета из 1959. године, тачније 
1979. године (у „години детета“) предложено је да се декларација, која 
је као препорука имала мањи значај, прошири тако да буде међународно 
правно обвезујућа. Ова стремљења резултирала су, десет година касније, 
након напорних преговора, усвајањем јединственог међународног угово-
ра о правима детета – Конвенција Уједињених нација о правима детета 
20. новембра 1989. године. Ово је најпотпунији и најсвеобухватнији 
споразум о правима детета икада усвојен, а ратификовале су га скоро све 
земље у свету.21 Конвенција (садржи Преамбулу и 54 члана) је документ 
са највише ратификација на свету – до сада га је потписало 195 држава. 
Свака страна уговорница Конвенције се обавезује да ће поштовати и 
обезбеђивати сва права предвиђена овом Конвенцијом (чл. 2). Такође, 
свака страна уговорница се обавезују да подносе Комитету за права 
детета,22 преко Генералног секретара Уједињених нација, извештаје 
о мерама које су усвојиле за остваривање права која су овде призната 
и о напретку оствареном у погледу уживања тих права (чл. 44). Може 
се рећи да је Конвенција из 1989. године, први међународноправни ин-
струмент о правима детета који је обухватио целокупан опсег људских 
права – грађанска, културна, економска, поличка и социјална права. 
Иако полази од претпоставке о недељивости права, Конвенција издваја 
четири основна принципа, то су: 1. недискриминација; 2. посвећеност 
најбољим интересима детета; 3. право на живот, опстанак и развој; 
и 4. поштовање ставова детета (партиципација деце). 

„Нормативни језик“ Конвенције јасно се супротставља традици-
оналном схватању детета као несвесног, некомпетентног бића. Међу 
великим бројем дечијих права које утврђује ова Конвенција налази се 
и право на заштиту од економске експлоатације и сваког облика рада 

20  Део је перузет из водича: Eliminating the worst forms of child labour, нав. дело, 
стр. 19.

21  Усвајање ове конвенције долази као последица „набујалог сензибилитета“ 
међународне заједнице на положај деце у свету. Конвенције Уједињених нација о 
правима детета усвојена од Генералне скупштине Уједињених нација. Eliminating the 
worst forms of child labour, нав. дело, стр. 19.

22  Комитет Уједињених нација за права детета састоји се од осамнаест експерата 
различитих професија и порекла. Прегледа извештаје које сваких пет година подносе 
државе потписнице. 
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који: може бити опасан; или који може ометати образовање детета; или 
који може нашкодити дететовом здрављу или физичком, менталном, 
духовном, моралном и друштвеном развоју. У члану 32. Конвенције 
о правима детете, признаје се право детета да буде заштићено од еко-
номског искоришћавања и од обављања било ког посла који би могао 
да буде опасан, или би ометао школовање детета, или би био штетан 
по здравље детета, или физички, ментални, духовни, морални, или 
друштвени развој детета.23 

Уз Конвенцију о правима детета усвојена су и два факулта-
тивна протокола –Факултативни протокол о продаји деце, дечијој 
проституцији и дечијој порнографији донет и Факултативни протокол 
о учешћу деце у оружаним сукобима.24 Ова два протокола усвојена су с 
циљем искорењивања и заштите деце од злоупотребе у два (најтежа) 
аспекта експлоатације која нису адекватно обухваћена Конвенцијом, 
а то је искоришћавање деце у сврхе сексуалне експлоатације, и учешће 
деце у оружаним сукобима. Факултативни протокол о продаји деце, 
дечијој проституцији и дечијој порнографији донет је 2000. године а 
ступио је на снагу 2002. године. Протокол промовише холистички при-
ступ и акцију у ефикасној борби у елиминисању свих активности које 
прате и условљавају дечију проституцију и јачање свести јавности како 
би се смањила дечија проституција. Прихватајући да је један број по-
себно рањивих група, укључујући женску децу, изложен већем ризи-
ку сексуалног искоришћавања и да су женска деца непропорционално 
заступљена међу сексуално искоришћаваним. Према члан 1. Протокола 
државе уговорнице ће забранити продају деце, дечју проституцију и 
дечју порнографију. Протокол долази као одговор на велику злоупо-

23  У том циљу и у складу са важећим одредбама међународних инструмената, 
државе ће обезбедити посебно: а) минималну старосну границу или границе за 
запошљавање; б) обезбедити одговарајуће регулисање времена и услова запошљавања; 
и в) одговарајуће казне или друге санкције да би се осигурала ефикасна примена 
овог члана. Обавеза држава је да предузме све одговарајуће националне, билатералне 
и мултилатералне мере за спречавање свих облика сексуалног искоришћавања и 
сексуалног злостављања (чл.34).

24 Оба факултативна протокола ратификована су од стране Савезне Републике 
Југославије. „Службени лист СРЈ-Међународни уговори“, бр. 7/2002. У Њујорку је 
19. децембра 2011. године усвојен и трећи Факултативни протокол, уз Конвенцију о 
правима детета, о процедури подношења представки Комитету за права детета као 
надзорном телу за спровођење Конвенције о правима детета. Усвајањем овог Протокола 
међународна заједница је недвосмислено поставила права детета у раван са свим 
осталим правима човека и признала да и деца имају право да поднесу представку 
независном међународном телу (Комитету за права детета), као и одрасли, уколико су 
жртве злостављања и кршења права, а такву заштиту нису успели да остваре у својим 
државама. На свечаном потписивању Протокола уприличено у Женеви 28. фебруара 
2012. године приступила је и Србија, међутим, још увек га није ратификовала.       
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требу деце у сврхе сексуалне експлоатације. Према подацима, скоро 2 
милиона деце широм света су жртве сексуалне експлоатације. Не може 
се негирати чињеница да су поједине земље „омиљена дестинација“ због 
„сексуалног туризма“. „Секс туризам“ се дефинише као путовање пла-
нирано посебно у сврху секса, генерално у земљу у којој је проституција 
легализована. Он је нарочито заступљен у Азији, где поједине државе 
готово легализују овај значајан вид стварања прихода. Деца злостављана 
од стране сексуалних туриста пате не само од сексуалног злостављање 
већ и од сиромаштва, бескућништва, физичког, емоционалног и психич-
ког злостављања. Неретко, пате од здравствених проблема, укључујући 
болести зависности, неухрањености, инфекција, повреда, заражена су 
ХИВ-ом, и полно преносивим болестима.25 У појединим државама, као 
нпр. у САД, постоје закони сходно којим онај ко се бави овим активно-
стима у страној земљи може бити кривично гоњен, након повратка у 
Сједињене Државе. 

Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима до-
нет је 2000. године а ступио на снагу 2003. године. Циљ овог Протокола 
је квалитетнија заштита децу у оружаним сукобима и непријатељствима. 
Следећи подаци довољно показују тежину  ситуације у којој се деца 
налазе и неопходнос овако посебног акта: више од 2 милиона деце је у 
задњих 10 година погинуло у ратовима; 10 милиона деце у свету има 
тешка психичка оштећења као поседице рата; 30 милиона деце живи у 
ратним подручјима; у 26 земаља света деца млађа од 15 година користе 
се као војници на задатку.26 Сматра се да најмање десет земаља у Африци 
има „дечје војне јединице“ у својим оружаним снагама, што у укупном 
збиру износи готово 100 000 деце увучене у директне борбе у оружаним 
сукобима, само у последњој деценији. Ови дечаци и девојчице, неки 
млађи од осам година, служе у владиним снагама и код наоружаних опо-
зиционих група. Они се могу борити на фронту, учествовати у мисијама 
самоубиства, и делују као шпијуни, курири или стражари. Девојке могу 
бити присиљене на сексуално ропство.27 Усвајање Протокола о учешћу 
деце у оружаним сукобима усмерено је ка спречавању коришћења деце 
војника, померању старосне границе за учешће деце, младих у оружа-
ним сукобима и позивање на одговорност људи који шаљу децу да се 

25  „Сексуални туризам“, доступно на адреси: wwnc.cdc.gov/travel/page/sex-tourism..
(7.07.2015)

26  Извор: H. M. Große-Oetringhaus (1999), Deca u ratu-Deca protiv rata, Mülheim 
an der Ruhr, наведено према: Права детета, International UNESCO Education Server for 
Democracy, Peace and Human Rights Education.

27  Извор: Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, доступно на адреси: www.
unicef.org/.../option_protocol_conflict.pdf, стр.18-20.  (7.08.2015) 
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боре.28 Према члану 1. Протокола државе потписнице ће предузети све 
могуће мере како би се обезбедило да припадници њихових оружаних 
снага који још нису навршили 18 година не узимају директно учешће у 
непријатељствима.29

Читав систем УН у целости је усвојио Миленијумске развојне 
циљеве промовисане септембра 2000. године (Millennium Development 
Goals United Nations-МDGs),30 као оквир и смер за своје деловање. Као 
Миленијумски циљеве развоја означени су: 1) Преполовити стопу си-
ромаштва и искоренити глад; 2) Обезбедити да до 2015. сви дечаци 
и девојчице заврше основно образовање; 3) Родна равноправност и 
побољшање положаја жена; 4) Смањити смртност деце; 5) Унапредити 
здравље жена у репродуктивном периоду; 6) Борба против HIV/сиде, 
туберкулозе и осталих болести; 7) Осигурати одрживост животне сре-
дине; 8) Развијати глобалне партнерске односе ради развоја. 

1.2. Акти Међународне организације рада 
Најзначајнији допринос у заштити деце од рада у сврху 

експлоатације дала је, као и у свим сегментима заштите и промоције 
људских права на раду, Међународна организација рада – и на норма-
тивном плану и пружањем техничке помоћи. Оснивање Међународна 
организација рада 1919. године представља зачетке у координираној 
борби за заштиту права детета на међународном плану. У Преамбули 
Устава МОР је истакнуто:  „с обзиром да постоје такви услови рада који 
великом броју особа наносе неправду, беду и одрицање, који стварају 
такво незадовољство да доводе у опасност светски мир, и с обзиром да 
постоји хитна потреба да се ови услови побољшају, на пример у погледу 
регулисања радног времена, [...], заштите деце, малолетника и жена,....“31 
Управо је ова проблематика предмет неких од првих конвенција ове 
организације. Тиме су утемељени зачеци историје међународне регула-

28  Child Soldiers, доступно на адреси:http://www.hrw.org/topic/childrens-rights/
child-soldiers (7.07.2015) 

29  Потврду ових напора дао је и Међународни кривични суд. Усвајање Римског 
статута Међународног кривичног суда, посебно квалификовање регрутације или 
мобилизације деце која су млађа од 15 година или коришћење деце за активно учешће 
у непријатељствима у међународним и немеђународним оружаним сукобима као ратног 
злочина, представља свакако афирмативни корак у међународном настојању да се на 
међународном плану промовишу најбољи интереси детета. Наиме, Међународни суд 
је својим Статутом као границу кривичне одговорности окривљених поставио управо 
18 година. М. Рељановић, нав. дело, стр. 98. Извор: Coalition to Stop the Use of Child 
Soldiers, претходно нав. извор.

30  Доступно на Интернет адреси: www.un.org/millenniumgoals/... (8. 07. 2015)
31  Устав MOР-a iz 1919. године, доступан на адреси: www.ilo.org/public/english/

about/iloconst.htm.  
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тиве која се и данас бави заштититом деце од различитих облика дечјег 
рада који није примерен њиховом узрасту и искорењивањем најгорих 
дечијег рада, са амбицијом дугом скоро читав век – деци детињство, 
креирање будућности без дечјег рада. Навешћемо неке од најбитнијих 
за искорењивање дечјег рада: 

- Конвенција број 5 из 1919. године о утврђивању минимума го-
дина за пријем деце на индустријске радове, је један од пионира ове ре-
гулативе. Она је била само генератор за многе сличне акте МОР-а у овом 
домену који су касније уследили.  У њој је стипулирана одредба према 
којој се дјеца испод 14 година живота не могу запослити или радити у 
било којој јавној или приватној индустрији, с изузетком оних у којима 
су запослени само чланови дјететове обитељи (чл. 2).32 Конвенцију су 
ратификовале 72 државе. Краљевина СХС била је једна од држава које 
су ратификовале Конвенцију број 5. 

- Конвенција бр. 6 из 1919. године o ноћном раду младих осо-
ба у индустрији – прописује: особе млађе од 18 година не смеју се 
запошљавати за ноћни рад на пословима у индустрији, без обзира ради 
ли се о јавном или приватном предузећу или његовој подружници (чл.1). 
Изузетак представља рад деце испод 18 година, али само у подузећима 
у којима су запослени само чланови дететове породице. 

- Конвенција бр. 7 из 1920. године о минималним годинама живо-
та за пријем деце на поморске послове – дјеца испод 14 година старости 
могу бити запослена само за рад на бродовима  на којима су запослени 
чланови једне исте обитељи (чл. 2). 

- Конвенција бр. 10 из 1921. године о минималним годинама за 
пријем на послове у пољопривреди – деца испод 14 године живота не 
могу бити запослена у јавним односно приватним пољопривредним 
подузећима. Међутим, оно што разликује ову Конвенцију од претход-
них конвенција јест одредба према којој дјеца могу бити запослена 
на пољопривредним пословима само изван времена предвиђеног за 
похађање наставе, односно такав рад не смије ићи на штету њиховој 
нприсутности у школи (чл. 1).

- Конвенција бр. 29 из 1930. године принудном или обавезном 
раду – државе чланице које ратификују ову Конвенцију обвезују се да 
ће напустити све облике принудног/обвезатног рада у што је могуће 
краћем временском року. За сврхе Конвенције, “принудни/обавезни рад” 
означава рад или услугу која се захтијева од неке особе под пријетњом 
казне, и за који се та особа није понудила драговољно (чл. 2). 

32  A. Bilić, B. Buklijaš, Međunarodno radno pravo (s posebnim osvrtom na Međuna-
rodnu organizaciju rada), Split, 2006, стр. 93, 94. 
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- Конвенција бр. 33 из 1932. године о минималним годинама за 
рад у изваниндустријским делатностима – не односи се на рад деце 
у делатностима у којима је то питање уређено у претходно наведеним 
конвенцијама. Старосна граница за ступање на рад остаје као и код 
претходних конвенција, тј. од 14 година живота, односно од завршетка 
обавезног основног школовања. Изузетак се предвиђа за децу изнад 12 
година, која могу бити укључена у обављање лакших послова, али само 
изван времена предвиђеног за похађање наставе у школи, под условом 
да се ради о пословима који не штете њиховом здрављу и нормалном 
развоју, односно који их не ометају у нормалном похађању наставе.33

- Конвенција бр. 58 из 1936. године о утврђивању минимума го-
дина за пријам деце на поморске радове – у овој се Конвенцији по први 
пут подиже успостављени стандард за пријам деце на поморске радове 
с 14 на 15 година. 

- Конвенција бр. 59 из 1937. године о утврђивању минимума 
година за пријам дјеце на радове у индустријској дјелатности – након 
таксативног набрајања послова који се сматрају радом у индустрији  (чл. 
1), Конвенција у члану 2. одређује старосну границу од 15 година испод 
које се не сме ићи приликом заснивања радног односа у индустрији. 

- Конвенција бр. 60 из 1937. године о минималним годинама за 
пријам дјеце на изваниндустријске радове из 1937. – Конвенција у чл. 
2. стипулира старосну границу од 15 година односно време завршетка 
обавезног основног образовања, као граница испод које се не може ићи 
при запошљавању деце. Национална законодавства имају обавезу про-
писати број сати које деца изнад 14 година смеју провести на раду на 
лакшим пословима. 

- Конвенција бр. 123 из 1965. године о минималним годинама 
за рад у рудницима – старосна граница за рад на овим пословима по-
дигнута је на 16 година живота. Државе чланице обвезне су, у додатку 
који прати ратификацију Конвенције, прецизирати минимум навршених 
година потребних за рад на овим пословима. Препорука бр. 124, која 
прати ову Конвенцију, предлаже да се доња граница за пријам на ове 
послове мора подићи на 18 година.34

- У тежњи да на универзалном плану успостави старосну (доњу) 
границу година за заснивање радног односа МОР доноси 1973. године 
Конвенција бр. 138 о минималним годинама за запошљавање.35 Свака 
чланица за коју је ова конвенција ступила на снагу обавезује се да ће 
спроводити националну политику чији је циљ да се осигура ефективно 

33  Ibid, стр. 94. 
34  A. Bilić, B. Buklijaš, нав. дело, стр. 94-95.
35  „Службени лист СФРЈ-Међународни уговори“, бр. 4/1982.
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укидање рада деце те да се прогресивно померају минималне године ста-
рости за заснивање радног односа или рада у складу с потпуним физич-
ким и менталним развојем омладине (чл. 1). Према Конвенцији (чл. 2. ст. 
3) минималне године старости за заснивање радног односа или рада не 
треба да буду испод година старости завршавања обавезног школовања 
и, у сваком случају, никако испод 15 година. Дакле, уз настојање да се 
прецизира доња (минимална) граница за заснивање радног односа, а с 
обзиром на неспорне разлике између држава у економском, политич-
ком и културном смислу, Конвенција даје и једну прилично „општу – 
упућујућу норму“, наиме, предвиђа да минималне године старости не 
треба да буду испод година старости завршавања обавезног школовања 
и, у сваком случају, никако испод 15 година. Утврђивање старосне грани-
це за рад као минималне године које се на универзалном плану захтевају 
за рад деце, само је један од сегмената који се нормативно мора покрити 
у циљу заштите деце од радне експлатације. Регулисањем принудног 
рада у форми међународне конвенције МОР је обухватила, нормативно, 
други велики проблем (поред регулисања минималних година за рад) 
са којим се свет суочавао у борби- елиминисању дечјег рада.

Две конвенције Међународне организације рада које се баве 
укидањем принудног или обавезног рада (Конвенција бр. 29 и Конвенција 
бр. 105) спадају у групу најшире ратификованих конвенција. Најпре, 
Конвенција о принудном раду бр. 29 из 1930. године,36 како истичу 
неки писци, из хуманих разлога, као и услед велике незапослености 
забрањује принудни или обавезни рад.37 Обавеза државе која ратификује 
Конвенцију о принудном раду је „да елиминише примену принудног 
или обавезног рада у свим облицима у што краћем могућем року“ (чл. 
1, параграф 1). Конвенција под појмом „принудни или обавезни рад“ 
означава „сваки рад или службу која се захтева од једног лица под 
претњом ма које казне и за који се то лице није понудило добровољно“ 
(чл. 2, параграф 1). 

- Конвенција бр. 105 о укидању принудног рада из 1957. године38 
предвиђа да се свака чланица МОР-а, која ратификује ову Конвенцију, 
обавезује да ће предузети делотворне мере како би обезбедила непосредно 

36  „Сл. новине“, бр. 297-СХI/I 1932. године.  
37  Б. Шундерић, Право међународне организације рада, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд, 2000, стр. 164.
38  „Службени лист СРЈ“, Међународни уговори, бр. 13/2002, од 20. децембра 

2002. године.
Када је донета Конвенција 1957. године није било иницијатива за њену ратификацију, 

јер се сматрало да она нема неког посебног значаја за државе са развијеним демократским 
системима, а самим тим ни за Југославију. 
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и комплетно укидање принудног или обавезног рада, како је дефинисано 
у члану 1 ове Конвенције.39 

Значајан допринос сузбијању нехуманих услова рада на универ-
залном нивоу, тиме и принудног рада деце, постигнут је усвајањем 
Декларације о основним принципима и правима на раду из 1998. годи-
не.40 Усвајањем Декларације о фундаменталним принципима и правима 
на раду поставила је социјални минимум на глобалном нивоу, који треба 
да одговори реалностима глобализације. Декларацијом је одређено да 
принципи и права у Конвенцијама која се тичу: а) слободе удруживања 
и ефикасног признавања права на колективно преговарање; б) укидања 
и елиминације свих облика принудног или обавезног рада; в) укидања 
дискриминације у погледу запошљавања и занимања представљају основ-
не, фундаменталне принципе. Осам Конвенција МОР-а је Декларацијом 
добило статус обавезности, за све државе чланице. Наиме, Декларација 
успоставља нови вид обавезности, јер одређује да све државе чланице, 
чак и ако нису ратификовале ове Конвенције о којима је реч, имају за 
обавезу, која проистиче из саме чињеница чланства у Организацији, да 
поштују, унапређују и остварују, у доброј намери и у складу са Уставом, 
принципе који се тичу основних права дефинисаних овим Конвенцијама. 

- Конвенција бр. 182 о најгорим облицима дечијег рада из 
1999. године41 (са Препоруком бр. 190 о забрани и хитној акцији за 
елиминисање најгорих облика дечијег рада) – усвајање Конвенције МОР 
бр. 182 представља велику прекретницу и корак напред у забрани и 
искорењивању дечијег рада, и даљу промоцију права детета на глобалном 
плану.42 Након усвајања Конвенције о најгорим облицима дечијег рада 
1999. године (бр.182), МОР је искристалисао жељу међународне заједнице 
да јасно и недвосмислено каже да се одређени облици дечијег рада морају 
хитно искоренити.43 Конвенција прецизира шта се подразумева под 
појмом „дете“ – израз дете, сходно члану 2. конвенције односи се на сва 
лица млађа од 18 година. Конвенција се односи на посебне врсте послова 

39  Док Конвенција бр. 29 захтева генерално укидање принудног или обавезног 
рада (чл.1, Параф. 1), Конвенција бр.105 тражи укидање принудног или обавезног рада 
само у пет наведених случајева. О томе: Abolition of forced labour, General Survey of 
1979, нав. дело, стр. 9 и 104. 

40 Декларација о фундаменталним принципима и правима на раду и Анекс о њеној 
примени и праћењу усвојена на 86. сесији у јуну 1998. године. Назив изворног текста 
на енглеском: ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, доступно 
на адреси, http://www.ilo.org/english/10ilc/ilc86/com-dxt.htm (30. 07. 2015) 

41  „Службени лист СРЈ-Међународни уговори“, бр. 2/2003.  
42  Усвојена на Генералној конференцији Међународне организације рада током 

87. заседања, које је одржано у Женеви, и завршено 17. јуна 1999. године. Ступила је 
на снагу 19. новембра 2000. године. 

43  Eliminating the worst forms of child labour, нав. дело, стр. 17.
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које деца не би смела да раде. У томе је њен допринос – у маркирању оних 
облика дечјег рада који се хитно морају искоренити. Усвајање Конвенције 
значи да нема оправдања за одлагање борбе против његових најгорих об-
лика. У смислу одредаба конвенције, израз „најгори облици дечијег рада“ 
обухвата: (а) све облике ропства или обичаја сличних ропству, као што су 
продаја и кријумчарење деце, дужничко ропство и кметство и принуд-
ни или обавезни рад, укључујући принудно или обавезно регрутовање 
деце за учешће у оружаним сукобима; (б) коришћење, набављање или 
нуђење детета ради проституције, производње порнографије или за 
порнографске представе; (ц) коришћење, набављање или нуђење детета 
за недозвољене активности, нарочито за производњу и кријумчарење 
дроге онако како су дефинисане релевантним међународним угово-
рима;    (д) рад који је, по својој природи или околностима у којима се 
обавља, вероватно штетан по здравље, безбедност или морал деце (чл. 
3).44 Конвенција установљава обавезу за сваку чланицу која ратификује 
ову конвенцију да предузима хитне и ефикасне мере како би обезбедила 
да се најгори облици дечијег рада под хитно забране и елиминишу (чл. 1).

2. Забрана дечјег рада у Србији – законодавство vs. пракса

Деца уживају посебну заштиту у домаћим прописима. Према Уста-
ву Србије,45 „деца су заштићена од психичког, физичког, економског и 
сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања“ (чл. 64. ст. 3.). 
Даље, члан 66. ст. 4. Устава, прописује да деца млађа од 15 година не 
могу бити запослена нити, ако су млађа од 18 година, могу да раде на 
пословима штетним по њихово здравље или морал. Иако се сматра да 
је овај облик рада иманентам руралним, неразвијеним земљама Азије 
и Африке, подаци УНИЦЕФ-а за Србију показују да од ове слике није 
имун ни европски регион (то потврђују резултати истраживања и дру-
гих релевантних субјеката). Подаци УНИЦЕФ-а (за Србију) указују да 
је у сиромашним породицама запослен сваки трећи малолетник, а у 
ромским домаћинствима се на прсте могу пребројати малолетни „не-

44  У сврху Конвенције бр. 182, истоимена Препорука бр. 190, даље прецизира шта 
се сматра опасним радом. Између осталог, у овој квалификацији треба узети у обзир: 
(а) рад који излаже децу физичком, психолошком или сексуалном злостављању; (б) рад 
под земљом, под водом, на опасним висинама или у затвореним просторима; (в) рад 
са опасним машинама, опремом и алаткама, или рад који укључује руковање великим 
теретима или њихово транспортовање; (г) рад у нездравом окружењу у којем деца могу, 
на пример, бити изложена деловању опасних материја, агенсима или процесима или 
температурама, нивоима буке или вибрацијама који могу угрозити њихово здравље; 
(д) рад под посебно тешким условима, као што је рад са дугим радним временом или 
ноћни или рад када је дете без разлога заточено у просторијама послодавца.

45  „Службени гласник РС“, 98/2006. 
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радници“. Колики је број деце која раде у пољу, иду на надницу, чувају 
стоку, и слично, немогуће је утврдити.46 Евидентно је само изостајање са 
часова, из школе ових „радника“, а није мали број оних који напуштају 
школовање како би зарађивали за хлеб. 

Према истраживањима које је спровело ресорно министарство 
– Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – 
најугроженија су ромска деца, малишани из руралних и сиромашних 
средина и хранитељске породице.47 Само на основу ових података може 
се, неспорно, потврдити да је безбрижно детињство „привилегија“ за 
један део „наше деце“. И поред тога, према подацима Републичког ин-
спектората за рада,48 дечији рад у Србији постоји, али се инспектори рет-
ко сусрећу са њим. Основи проблем при процесуирању и санкционисању 
таквих активности је у неусаглашености прописа. Наиме, инспектори 
рада немају надлежност да казне родитеље који децу упошљавају на 
тешке физичке послове. Док Породични закон49 (чл. 65) дозвољава де-
тету да са 15 година зарађује и слободно располаже зарадом, Закон о 
раду50 с друге стране, прописује да радни однос са лицем млађим од 
18 година живота може да се заснује уз писмену сагласност родитеља, 
усвојиоца или стараоца, ако такав рад не угрожава његово здравље, 
морал и образовање, односно ако такав рад није забрањен законом (чл. 
25).51 Дакле, тражи се (писана) сагласност од родитеља за било какво 
радно ангажовање деце млађе од овог узраста. Такође, пуно радно време 
запосленог млађег од 18 година живота не може да се утврди у трајању 
дужем од 35 часова недељно, нити дужем од осам часова дневно (чл. 87).

У хранитељским породицама, према истраживању које је спровело 
ресорно Министарство рада, највећи број деце је укључен у послове 
унутар домаћинства од једног до три сата дневно. Међутим, мишљење је 
ресорног Министарства, да су ова деца највероватније ангажована знатно 
више него што њихови старатељи тврде и да су она сигурно упосленија 
више него што би се у општој популацији сматрало оправданим. Упра-
во зато, неопходна је редовнија контрола хранитељских породица, и 
детаљније праћење у каквим условима живе ова деца. То ће омогућити 
благовремено реаговање на сваки наговештај злоупотребе.52

46  Доступно на адреси: www.unicef.rs/ (1. 08. 2015)
47  Доступно на адреси: www.minrzs.gov.rs/ (1.08. 2015)  
48  Доступно на адреси: www.minrzs.gov.rs/cir/index.php?option... (1. 8. 2015)  
49  „Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015. 
50  „Службени гласник РС“, бр. 75/2014.
51  Према Закону о раду радни однос може да се заснује са лицем које има најмање 

15 година живота  и испуњава друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене 
законом, односно правилником о организацији и систематизацији послова (чл. 24).

52  Ресорно министарство, управо из тих разлога, најављује знатно већу контролу 
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Мора се нагласити, није сваки рад детета и искоришћавање деце. 
Не сматра се искоришћавањем деце када дете помаже родитељима 
у обављању кућних послова, учествује у породичном бизнису или 
зарађује у слободно време за џепарац, а да су при том ти послови при-
мерени узрасту, да се не косе са моралом и да не угрожавају њихово 
школовање. Нажалост, многи облици дечјег рада, услед култур-
ног миљеа одређених заједница нису препознати као облици радне 
експлоатације, нпр. просјачење. Ово је само један од облика злупотребе 
деце, најзаступљенији, са којим се свакодневно срећемо на улицама 
наших градова (жене које просе са децом у наручју, малишани који 
на семафорима перу шофершајбне и сл.). Чини се безопасним и, на-
жалост, културни миље га подводи под чин милосрђа, а да при том 
многи не виде у томе ропски рад, тлачење, присилу, злстављање и 
занемаривање. Услед таквог рада деца су изложена разним ризици-
ма – хладноћа, боравак на улици, одсуство образовања, ризици од 
насиља и повређивања, одсуство надзора одговорне одрасле особе и 
сл. У том смислу су оријентисане и законске одредбе, сходно којим се 
просјачење санкционише као прекршајна радња – новчаном казном. 
Закон о јавном реду и миру,53 у члану 12. прописује: „Ко просјачењем 
или скитничањем, или непристојним, дрским и безобзирним понашањем 
угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир – казниће се 
новчаном казном до 20.000 динара или казном затвора до 30 дана. Ко 
организује просјачење или ко се затекне да просјачи у групи - казниће 
се новчаном казном до 30.000 динара или казном затвора до 60 дана“. 
Међународна организација рада 2004. године је усвојила дефиницију 
просјачења које се утврђује као „низ активности којима појединац тра-
жи новац од непознате особе, а на основу свог сиромаштва или у по-
трази за добротворним донацијама позивајући се на здравствене или 
верске разлоге. Просјаци исто тако могу продавати мање предмете, као 
што су крпе за чишћење или цвеће, заузврат тражећи новац чији износ 
није утемељен вредношћу предмета који се продаје“.54 Истраживањем 
ових области. У ту сврху у Београду је отворен Центар за породични смештај који ће се 
бавити и редовнијим контролама хранитељских породица. Доступно на адреси: www.
minrzs.gov.rs/cir/index.php?option... (1. 08. 2015)

53  „Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 
85/2005 – др. закон. 

54  Стручњаци имају различите ставове о томе да ли је потребно унети правну 
дефиницију просјачења у одговарајуће прописе. Већина стручњака консултованих у 
току истраживања у Србији изразило је мишљење да је појам просјачења потребно 
дефинисати у прописима који просјачење утврђују као прекршајну радњу. Међутим, 
изнешени су и ставови да би правним дефинисањем просјачења, деца која просјаче 
била додатно стигматизована и да би се учврстио досадашњи приступ појави дечијег 
просјачења који је криминализовао децу која се тиме баве. Уколико се просјачење 
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које је спроведено у оквиру пројекта „Превенција експлоатације деце у 
Југоисточној Европи“ утврђено је да релевантне институције не врше 
евидентирање случајева дечјег просјачења као засебне категорије, а 
нарочито не постоји систематична и целовита евиденција деце чији 
је живот и рад повезан са улицом и која се баве просјачењем, те стога 
није ни могуће поуздано утврдити распрострањеност ове појаве. Када 
се евиденција и врши, установе социјалне заштите то чине по различи-
тим основама, а деца која просјаче се евидентирају кроз већ постојеће 
категорије деце у ризику: антисоцијално понашање, занемарена деца, 
деца са развојним ризиком и остало.55

С обзиром да су казне које се изричу за прекршаје просјачења, 
чак и када је реч о особама које су означене као организатори, веома 
благе и немају превентивни већ искључиво ретрибутивни карактер, 
починиоци оваквих дела су у року од неколико сати поново на ули-
ци. Слично је и са санкционисањем трговине малолетним лицем и са 
проституцијом – „Кривичним закоником56 предвиђено је кривично дело 
трговине малолетним лицима ради усвојења (чл. 389), што би требало 
да значи да се ово односи на сва лица млађа од 18 година. Међутим, већ 
у првом ставу члана 389 законодавац каже да се дело има односити на 
лице које није навршило 16 година. Уколико пренебрегнемо чињеницу 
да Закон предвиђа минималну казну затвора од пет година ако се дело 
изврши од стране организоване криминалне групе, не можемо занема-
рити околност да ова одредба одступа од међународног стандарда према 
коме се дететом сматра свако лице млађе од 18 година. За кривично дело 
посредовања у вршењу проституције ако је ово дело учињено према 
малолетном лицу предвиђа се казна затвора од једне до десет година и 
новчана казна (чл. 184. ст. 2). Иако је кривично законодавство предвидело 
оштре казне за кривична дела трговине људима и тиме омогућило да се 
казне трговци људима и они који свесно искоришћавају положај жртве 
трговине људима, важећи Закон о јавном реду и миру и даље прописује 
казну од 30 дана затвора и за лице које се бави проституцијом (подвукао 

третира као облик злостављања и занемаривања детета, његово је правно дефинисање 
непотребно, наводе стручњаци: суштина је у томе да је дете изложено злостављању и 
занемаривању, односно нежељеним и штетним утицајима (хладноћа, боравак на улици, 
одсуство образовања, ризици од насиља и повређивања, одсуство надзора одговорне 
одрасле особе, итд.), а при томе је од малог значаја којом се конкретно активношћу 
дете бави (просјачење, „рад“). О томе више у: „Регионални извештај о просјачењу 
деце (распрострањеност, превенција и сузбијање дечјег просјачења), Save the Children, 
децембар, 2011, стр. 12.

55  Регионални извештај о просјачењу деце, нав. дело, стр. 14-16.
56  Кривични законик Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 85/2005-испр., 

107/2005-испр., 72/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014.
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аутор). То значи да се казнама прети онима који чине прекршај и оним 
лицима која могу бити и жртве трговине људима (с обзиром да је сек-
суална експлоатација међу најзаступљенијим облицима експлоатације). 
Ово представља својеврсан апсурд, јер доводи до виктимизације жртве. 
Иста ситуација постоји када је у питању просјачење, где је лице које 
проси аутоматски у прекршају јер експлоатацију Закон о јавном реду и 
миру не предвиђа као олакшавајућу или ослобађајућу околност (чл.12)“. 57 

Према истраживањима за Србију, око 4% деце испод 15 година 
ради изван сопственог домаћинства. Своју прву дневницу у Србији 
заради више од 40.000 дечака и девојчица и пре него што добију дипло-
му основне школе. Чак 22% дечака и девојчица између 15 и 18 година 
раде за новац.58 Према подацима Националне службе за запошљавање, 
број незапослених лица у Републици Србији на крају маја 2015. године, 
старости 15-19 година износио је 15. 947, од чега су 6.751 жене.59 У сиро-
машним породицама запослен је сваки трећи малолетник, а у ромским 
домаћинствима се на прсте могу пребројати малолетни „нерадници“. Ко-
лики је број деце која раде у пољу, иду на надницу, чувају стоку, и слично, 
немогуће је утврдити.60 Ни у једном репрезентативном синдикату Србије 
нема малолетних чланова, истиче се у саопштењу Националне службе 
за запошљавање. С обзиром на бројчану заступљеност у радној снази 
остаје питање коме ће се обратити и ко ће обезбедити заштиту њихових 
права на раду. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања је „идентифиовало“ и „препознало“ као примарну препреку 
за ефикаснију заштиту деце у нашој средини (поред неусклађености 
прописа) нејасну улогу међу актерима у процесу заштите, а недовољно 
су дефинисани и кораци у самом процесу заштите.61 

Многа деца су тзв. „деца улице“. Нажалост, „деца улице“ нису 
препозната као посебна категорија ни у једној међународној конвенцији, 
као ни домаћем законодавству, па самим тим не уживају ни посебну 
заштиту. Деца улице су обично изван система социјалне и здравствене 
заштите, просјаче, нису укључена у образовни систем, често су и правно 

57  Преузето из: Људска права у Србији, Беогрдадски центар за људска права, 
Београд, 2014, стр. 108 и даље.

58  Према подацима УНИСЕФ-а за Србију (2009), Интернет: http://www.unicef.rs/ 
(8.07.2015)  

59  Од овог броја у Београдском региону укупно је 1.625 незапослених, од чега 
су 735 жене. Наведено пема: „Незапосленост и запошљавање у Републици Србији“, 
Месечни статистички билтен-Национална служба за запошљавање Републике Србије, 
Београд, бр. 153, мај 2015, стр. 19.  

60  Доступно на адреси: www.unicef.rs/ (3. 08. 2015) 
61 Општи протокол о спречавању занемаривања и злостављања деце, Министарство 

рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, август 2005, стр. стр. 2.
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невидљива, а њихова свакодневица се првенствено своди на борбу за 
голи живот.62 Тиме, не тако мали број малишана који су на улицу обично 
„гурнути“ из економских разлога, или су тамо доспели покушавајући да 
побегну од свакодневних проблема у породици, друштво третира као 
починиоце кривичних дела. У извештају београдске канцеларије Уни-
цефа, четири одсто деце између 5 и 14 година у нашој земљи ради у по-
родичном бизнису или су унајмљени за скромну накнаду. Организација 
„Астра”, која помаже жртвама трговине људима, је за период 2012-2013. 
године регистровала 426 жртава. Од укупног броја идентификованих 
жртава трговине људима, чак 36 одсто чине деца (155 деце).63 Реч је о 
свим облицима радне експлоатације, укључујући прошњу, проституцију, 
принудну удају и учешће у криминалу. Полиција је 2012. године под-
нела кривичне пријаве за 66 жртава, од чега за 31 малолетника. У 2015. 
години, за првих шест месеци, у Србији је идентификовано 13 жртава 
трговине људима, од чега их је девет сексуално експлоатисано. И док 
је с једне стране то добро, јер је тај број процентуално мањи, с друге 
можемо говорити о неким тешкоћама у индентификацији и откривању 
жртава.64 Посматрано на нивоу укупног рада „Астре“, деца чине више 
од трећине идентификованих жртава трафикинга у Србији. И у овом 
домену се мења слика експлоатације. Наиме, Србија, која је од стране 
Стејт Департмена (State Department) била препозната као земља порекла, 
транзита и одредишта за мушкарце, жене и децу који су жртве трговине 
људима у циљу сексуалне експлоатације и принудног рада, сада је пре 
свега земља порекла жртава. У 2014. години су индентификоване жртве 
биле жртве радне експлоатација, које раније нису индентификоване у 
том броју – индентификовано је 125 жртава од чега су 98 биле жртве 
радне експлоатације, превасходно се радило о експлоатацији одраслих 
мушкараца у виду радне експлоатације док је експлоатација жена и деце 
била у мањем броју заступљена. Сада поново имамо класичну слику 
трговине људима – сексуалну експлоатацију, принуду на просјачење, 
принудни брак и радна експлоатација – идентификоване жртве су пре 

62  Од 2011. године 12. априла се обележава као „Међународни дан деце улице“. 
О томе у: „Деца улице“, доступно на адреси: www. regionalnamreza.org.rs/.../rad-sa-
decom-i-mladima.ht…(2. 08.2015) 

63  Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 30. јул је установљен као 
светски дан борбе против трговине људима у циљу подизања свести о овом проблему 
у глобалној јавности. „Дан борбе против трговине људима“, доступно на адреси:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Društvo/1992274/Dan+borbe+protiv+trgovi
ne+ljudima.html 

64  Полиција је против 21 особе поднела кривичне пријаве. Наведено према изјави 
надлежних у Центру за заштиту жртава трговине људима, поводом 30. јула-Дан борбе 
против трговине људима. Извор: Танјуг, вести од: 30.07.2015.
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свега жене, ради се о сексуалној експлоатацији и то у девет случајева, а 
онда, у 40 одсто случајева, о деци. 65 Глобална трговина људима је пот-
помагач дечијег рада – при чему су деца мигранти најугроженија група. 
Упркос томе, у Србији још увек не постоје посебни специјализовани 
програми и мере поступања с децом жртвама трговине људима. Истовре-
мено, центри за социјални рад немају довољно средстава ни капацитета 
да се баве случајевима деце која се на овај начин користе. 66 Деца добијају 
исту помоћ као и пунолетне жртве, деле склониште са њима и пролазе 
кроз исти третман или се смештају у прихватилишта за злостављану 
децу, где не добијају специјализовану помоћ. 67 Оваквим поступањем 
законске одредбе остају „саме себи циљ“, само мртво слово на папиру, а 
оне које се и спроводе у дело не испуњавају своју сврху и не доприносе 
сузбијању ове и других социопатолошких појава (негативних друштве-
них појава). На нивоу Града Београд постоји једно прихватилиште које 
финансира Град – сва деца су штићеници Завода за васпитање деце и 
омладине Београд, а ради се на томе да се нађе системско решење да 
Београд има своје прихватилиште где ће деца која су на улици моћи да 
нађу уточиште и где ће се Град бринути о њима.68 За сада под кровом 
ове институције – Завода за васпитање деце и омладине Београд налазе 
се три радне јединице: центар за збрињавање деце која живе на улици, 
али и дечака и девојчица који су овде смештени по одлуци суда због 
почињених прекршаја, центар за смештај страних малолетника који се 
нађу у Србији без родитељског старања, као и Прихватилиште и При-
хватна станица Београд за малишане – жртве насиља, трговине људима 
или оне о којима се породица не стара. Реч је о дечацима и девојчицама 
од седам до 18 година, а без обзира у којој се јединици налазе – једно им 
је заједничко: тек су закорачили у живот, а добро су упознали насиље 

65  У извештају Стејт Департмента (State Department) за ову годину (2015) похваљена 
је боља идентификација жртава. Ипак, каже се и да би кривично гоњење са осуђујућим 
пресудама требало да буде ефикасније, а казне оштрије. Посебно се апелује да се 
побољша заштита жртава и обезбеди им се помоћ. Извор: Тањуг, вести од 30. 07. 2015.

66  У Србији је основан Савет за права детета (16. маја 2002. године) као саветодавно 
тело Владе Републике Србије. Међу системским активностима Савета као најзначајнија 
издваја се израда и усвајање Националног плана акције за децу (НПА) као стратешки 
документ Владе Србије у коме се дефинише општа политика земље према деци до 2015. 
године. Поред израде и усвајања Националног план акције за децу (НПА), надлежне 
градске власти најавиле су усвајање Акционог плана за децу 2015-2018. године.

Доступно на адреси: http://www.savetzapravadeteta.gov.rs/...(2. 08. 2015)
67  „Деца раде као кућни робови“, Извор: “Вечерње новости”, јун 2013, доступно: 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:439077-Deca-rade-kao-

kucni-robovi..(2. 08. 2015)
68  Извор: Tanjug, вести од 19. јуна 2015. Доступно на адреси: vesti/beograd/1620210-

sistemsko-resenje-za-zbrinjavanje-dece-ulice
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и немаштину. Да не треба да буду заједно, на једном месту, потврђују и 
надлежни у овој установи отвореног типа.69

Априла 2014. године, Републички завод за социјалну заштиту 
представиo je извештај  „Деца у систему социјалне заштите 2013“. По-
даци показују да су депопулација и демографско старење основне одлике 
кретања становништва у Србији. Према резултатима пописа од 2002. 
до 2011. године деце у Србији је мање за око 205.000. Истовремено, 
упозоравајући је податак да је у порасту број  деце обухваћене систе-
мом социјалне заштите.  Према евиденцији центара за социјални рад у 
Србији за 2013. годину, број деце на евиденцији центара за социјални 
рад само од 2012. године увећао се за 5,22%. Oд укупног броја деце у 
Србији, неким обликом социјалне заштите обухваћено је 14,76% деце. 
Значајан је и податак да деца чине 28,48%  укупног броја корисника у 
систему социјалне заштите. Са таквом статистиком не може се гово-
рити о фундаменту свих људских  права детета – право на безбрижно 
детињство. Индикативно је да ће један део ове деце, услед сиромаштва, 
постати „дете радник“, и тиме се искључити из образовања.

Закључна разматрања – перспектива 
будућности без дечјег рада

Нема раздобља у којему деца нису била злостављана, физички 
кажњавна и искориштавана, а то је, у савременом светлу, облик посебно 
тешке повреде људских права. У том смислу, деца посебно требају за-
штиту. С правом истичу психолози, социолози, педегазози – „у опхођењу 
с њима показујемо своје право лице. То се односи на одрасле, али исто и 
за друштва и државе“.70 Деца својом рањивошћу, нужном потребом за 
старањем, али пре свега будућношћу која им припада, издвајају се као 
специфична група у друштву.71 Друштво (одрасли) треба да им омогући 
Детеу оно најбоље што има. Свакако да се то сублимира у једном – право 
на пристојно детињство. Пристојно детињсто деце немогуће је постићи 
без пристојног рада породице. Дакле, оснаживање породице само је 
један од сегмената сваке стратегија која су посвећене елиминисању 
дечијег рада. 

Да подсетимо, 2015. година је у Миленијумским циљевима развоја 
Уједињених нација, означена као циљна година у којој треба да се обе-

69  Преузето из текста: „Деца улице, жртве насиља и преступници-у истој установи“, 
доступно на адреси: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/154391.lt.html (3.08.2015)

70  Права детета, International UNESCO Education Server for Democracy, Peace 
and Human Rights Education. Доступно на:  www.dadalos.org/srbija/menschenrechte/
Grundkurs.../kinderre.htm (30. 07. 2015)

71  Доступно на адреси: http://www.zavodsz.gov.rs/index.php?option... (3.08.2015)
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збедити да сви дечаци и девојчице заврше основно образовање (други 
циљ развоја). Посредно, то значи да се искорени дечји рад, или преполови 
удео дечјег рада у свету, односно да се сведе на подношљиву меру. Када 
се анализира стање у овој области овај циљ се чини као амбициозан и 
оптимистичан, јер су многа деца и данас изложена најгорим облици-
ма дечијег рада, попут рада у рудницима, сексуално експлоатисана и 
слично. Прецизније, једно од шесторо деце у свету, данас, укључено је 
у дечји рад, радећи посао који је штетан по њихов ментални, физички и 
емоционални развој.72 Студија Међународне организације рада о дечјем 
раду, показује по први пут, да је економска корист од елиминисања дечјег 
рада скоро готово седам пута већа од трошкова. Овај податак не укључује 
немерљивост социјалне и људске добробити од укидања ове праксе: 
готово три четвртине дечјег рада је ангажовано у оно што свет препознаје 
као најгоре облике дечјег рада, укључујући и трговину људима, оружани 
сукоб, ропство, сексуалну експлоатацију и штетан рад. 73  

Стварна слика успорава човечанство на том путу, и чини недо-
стижним развојне циљеве УН – око 70 милиона деце је ван система ос-
новног образовања,74 114 милиона деце школског узраста није похађало 
школу, а многи су због сиромаштва напуштали школу и пре него заврше 
основно образовање; девојчице су биле 60% деце која не похађа школе; 
75% неписмених становника живи у подсахарским земљама, где жен-
ска деца уопште не иду у школу, а следе југозападна и источна Азија 
и арапске земље. Премда, мора се нагласити да је известан напредак у 
борби против дечјег рада значајно постигнут. Много тога се постигло у 
нормативном аспекту и у сензибилизација јавног мњења. Број деце која 
су изложена неком облику експлоатације (често и ропског рада) мањи 
је за 30 милиона него средином прошлог века. Нажалост, још увек 168 
милиона девојчица и дечака у свету су жртве дечијег рада, више од по-
ловине њих, 85 милиона, су у опасном раду (пад од 171 милиона у односу 
на 2000. годину. Једна трећина деце која раде су млађа од 10 година.75 

72  Интернет: www.ilo.org/child labour/ (2.08. 2015)    
73  За Светски дан борбе против дечјег рада  установљен је 12. jун, Интернет: http://

www.ilo.org/child labour/ (1. 08 2015)
74  Education for all, www.unesco.org/new/en/education/...the.../education-for-all/efa-

goals/ (2.08.2015)
75  Азија и Пацифик још увек имају највећи број (скоро 78 милиона или 9,3% дечје 

популације), али Подсахарска Африка представља и даље регион са највећим степеном 
заступљености дечјег рада (59 милиона, преко 21% дечје популације);

 - Постоји 13 милиона (8,8%) деце у дечјем раду у Латинској Америци и Карибима 
и на Блиском истоку. У Северној Африци 9,2 милиона (8,4%) деце је у укључено у 
дечји рад;

- Пољопривреда је и даље далеко најважнији сектор где се могу наћи деца радници (98 
милиона долара, или 59%), али проблеми нису занемарљиви у услужним делатностима 
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Не постоји део света или држава која је имуна на дечији рад. Он 
опстаје са мање или више успеха и у развијеним, и у транзицоним и у 
земљама у развоју. Разлика је само у бројчаној заступљености – нека 
су деца улице, друга су присиљена на џепарење, уличну трговину, или 
просјачењем зарађују за живот, поједини су радници у домаћинству, фа-
брички радници, други су сексуално експлоатисани. Глобално, све су то 
деца која немају равноправне могућности, ни поштене шансе за стварно 
детињство, образовање, или бољи живот. Деца раде, јер њихов опстанак 
као и опстанак њихове породице зависи од њиховог рада. Дечији рад је 
забрањен и читава међународна заједница посвећена је искорењивању 
дечијег рада, посебно најгорих облика радне експлоатације. Стварна 
слика је нешто другачија, и на међународном и на националном плану. 
Дечји рад упорно опстаје чак и када је проглашен нелегалним, и неретко 
је окружен зидом ћутања, равнодушности и апатије. Светски трендови 
указују, да зид почиње да се распада. Док је укупна елиминација дечјег 
рада дугорочни циљ у многим земљама, са неким облицима дечјег 
рада мора се одмах суочити. Такође, Србија и даље представља веома 
значајан фактор за глобалну мрежу трговине људима. Због географског 
положаја и међународних саобраћајница, ка и због нестабилности и 
лоших безбедносних услова, и даље је препозната као земља транзита, 
дестинације, и све више земља порекла за жртве трговине људима. Све 
то упућује на јединствен закључак – од дечјег рада и најгорих облике 
дечјег рада није лишен ниједан регион, у том смислу, заштита деце од 
ма ког облика злоупотребе у циљу радне експлоатације представља 
сложен глобални проблем, који изискује координирану акцију и на 
међународном и националном плану.

Понекад жеља за бољи живот њихове деце руководи родитеље да 
повере девојчице другој породици, где, уместо школовања, они обављају 
послове у домаћинству.76 Нажалост, у миленијуму људских права знат-
на популација деце изложена је најсуровијој експлоатацији и животу 
иманентну ропском раду. Пример модерног ропства деце је пракса ре-

(54 милиона) и индустрији (12 милиона) – углавном у сектору неформалнеј економије;
- Дечји рад међу девојчицама је опао за 40% од 2000. године, у поређењу са 25% 

за дечаке.
У исто време 75 милиона младих људи старости од 15 до 24 година који су 

незапослени треба да се изаберу између незапослености и послова који не нуде фер/
поштен приход, безбедност на  радном месту, социјалну заштиту или друге основне 
атрибуте достојанственог рада. World Report on Child Labour 2015-Paving the way to de-
cent work for young people, Извештај доступан на сајту Међународне организације рада:

 www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_358969/.../index.htm (3.08.2015)
76  Овај систем је познат под различитим именом: restavek на Хаитију и vidomegon 

у Бенину.   
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ставека. То су потврдиле Уједињене нације – њихов положај сматрају 
модерним обликом ропства. Реставек, (франц. реч „reste avec“ што значи 
„остати иза“) назив је за сиромашну децу с Хаитија, коју сиромашни 
родитељи дају имућнијим породицама, да код њих раде кућне посло-
ве, а да за узврат добију смештај, школовање и храну. Реставеци врло 
напорно раде готово у робовским условима, спавају на поду, добијају 
остатке хране, а многи и не иду у школу. Ова деца су физички и сексу-
ално напаствована, многи оболе и од АИДС-а, неретко су и део ланца 
проституције. Пракса реставека (множ. реставеци) је плод културног 
миљеа, потврда да су у једном делу свету обичаји изнад међународних 
норми.77 

Током протекле године значајна повећања ризика када је дечији 
рад у питању видљива су у само неколико земаља. Према анализи 
Мејплкрофт Индекс Дечјег Рада, два највећа светска тржишта рада, 
Русија и Кина, показала су значајна повећања ризика када је у питању 
дечији рад. Ова појава излаже компаније које послују, и имају ланце 
снабдевања, у овим земљама већем ризику од репутационе и правне 
штете узроковане саучесништвом у кршењу дечијих права. Кина је са 
53. места највећег географског ризика у Индексу дошла до 20. док је 
Русија сада 11 места ниже и заузима 69. позицију.78  

Деца су угрожена и пате не само од радне експлоатације, већ и од 
уобичајених ризика које носи рад, као што су повреде на раду и про-
фесионалне болести. Наиме, сваке године 22.000 деце умре на раду 
– као последица несреће на раду У једној студији, коју је приредила 
Међународна организација рада у оквиру Међународног програма за 
укидање дечјег рада (IPEC), под називом „Глобална процена о повреда-
ма на раду међу децом“,79 наводи се: „у периоду од једне године, 106.4 
милиона деце, старости 5-17 година, доживе повреде на раду. Стопа 
учесталости озбиљнијих повреде је преко 4,1%. Треба напоменути да 
учесталост квалификованих повреда је већа међу популацијом деце 

77  „Реставек“, доступно на адреси: https://hr.wikipedia.org/wiki/Restavek (10. 07. 
2015)

78  Индекс Дечијег Рада – Мејплкрофт оцењује учесталост и озбиљност пријављених 
случајева дечијег рада, као и учинак Влада у спречавању дечијег рада и осигуравању 
одговорности починилаца. Текст у оригинали доступан путем линка: http://maplecroft.
com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-
progress-shown-south-america-maplecroft-index/ (3.08.2015)

79  A global estimate of work‐ related injuries among children,/ International Labour 
Office, International

Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Geneva, 2013. Доступно на 
адреси: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=25299 (2. 
08. 2015)  
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која су деца радници (4,3%) у поређењу са децом која не раде (3,7%). 
Поражавајућа је констатација истакнута у овој студији – да су ови по-
даци дотакли само врх леденог брега. 

Нимало ружичаста слика на прагу новог миленијума намета-
ла је захтев свим релевантним међународним субјектима да пред-
узму одговарајуће кораке који ће допринети, да се „стави светло на 
нове путеве којим се деца укључују у принудни рад“. Ипак, постоје 
знаци побољшања глобалног проспекта. У септембру 2013. године, 
Међународна организација рада је проценила да је стопа деце старо-
сти од 5-17 година, укључене у дечији рад, глобално смањена са 13.6% 
у 2008. на 10.6% у 2012. години. Број деце укључене у најгоре облике 
дечијег рада такође је смањен са 115 милиона на 85 милиона у истом 
периоду. Широм света стасали су покрети за борбу против свих об-
лика експлоатације дечјег рада. Њихове активности су усмерене на 
искорењивању и традиционалних форми експлоатације на пример, сада 
забрањене, trokosi пракса,80 и оних где се деца користе као кућна послуга 
у развијеним градовима, до дужничког рада деце у земљама у развоју у 
пећима за израду цигала. 

Подаци о броју деце које су широм света ангажована, боље речено 
која су жртве најгорих облика рада у супротности су са свим настојањима 
УН, УНИЦЕФ-а, МОР-а,  њиховим Акционим плановима у сузбијању 
дечјег рада,81 и пре свега успорава напредак ка остварењу стратешких 
циљева које су све земље света под иницијативом МОР-а поставиле за 
наредну деценију, а то је „будућност без дечјег рада“,“образовање за 
све“ и „пристојан рад за све“. Ефикасно укидање дечјег рада, неспорно 
је, један од најургентнијих изазова нашег времена.82 У том циљу захте-
ва се опсежна непосредна акција, која најпре подразумева да се усвоје 
инструменти за забрану и елиминацију најгорих облика дечијег рада, 
као главни приоритет за националну и међународну акцију, укључујући 
међународну сарадњу и помоћ, ради допуњавања Конвенције и Препо-
руке које се односе на доњу старосну границу за зпошљавање (1973), које 

80  Ова пракса је типично традиционална за Гану, и подразумевала је да младу 
девојку дају у власништво-у својину фетиш свештенику и ради за њега како би се 
окајала кривична дела почињена од стране чланова њене породице. Goverment report 
under the ILO Review of annual reports under the Declaration, Part II, Geneva, 2001, 
Governing Body doc. GB. 280/3/2. 

81  ILO Global action plan to eliminate child labour, Global Report under the Follow-up 
to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour 
Conference, Geneva, 95th Session, 2006, Report I (B).

82  О томе у: ILO-A future without child labour, Global Report under the Follow-up to 
the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour 
Conference, Geneva, 90th Session, 2002. 
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остају основни инструменти у области дечијег рада. Потом, ефикасно 
уклањање најгорих облика рада деце захтева вишеслојне стратегије 
јер је дечији рад у великој мери узрокован сиромаштвом, стога је ду-
горочно решење у сталном економском развоју који води друштвеном 
напретку, нарочито ублажавању сиромаштва и образовању за све. При 
том, мора се водити рачуна о важности слободног основног образовања 
и потреби да се дотична деца ослободе таквог рада и да се обезбеди 
њихова рехабилитација и друштвена интеграција имајући у виду по-
требе њихових породица.

У многим случајевима они живе у земљама где је дечији рад 
забрањен. То нас доводи до закључка да нормативна покривеност није 
довољна за укидање дечијег рада, већ адекватно деловање на узроке због 
којих дечији рад са мањим или већим успехом опстаје у свим деловима 
света. Дакле, неопходно је „бацити светло“ на све факторе ризика који 
доводе до дечијег рада. Да је у пристопу проблему неопходан холистички 
аспект указује и контрадикторна чињеница да је у прошлом веку „за 
укидање многих облика дечјег рада „заслужна“ велика економска криза 
током двадесетих и тридесетих година XX века. Деца су била привлач-
на као радна снага због тога што су радила за много мање дневнице од 
одраслих; за време економске кризе, било је тако мало послова да су 
одрасли прихватали да раде за дечју надницу. Ова појава је потиснула 
децу као пожељну радну снагу“.83 Запошљавање деце је врло уносно, 
зато што је дечији рад врло јефтин, деца нису у стању да се бране, скоро 
никада нису синдикално организована.84 „Фактори који изазивају дечији 
рад су међусобно повезани. Примарна су пет кључна фактора. Прва три 
(сиромаштво, образовне и социјалне норме) могу бити сматрани факто-
рима снабдевања. Они приморавају родитеље да користе рад своје деце 
и својим бизнисима или фармама или на тржишту рада. Новцем који 
зарађују деца најчешће помажу породице“. Сиромаштво је главни раз-
лог због кога деца морају да раде, али је оно уједно и последица – када 
одрасту немају образовање. Остали фактори се односе на захтеве за 
дечијим радом захтевима од породичних фарми или бизниса и захтевима 
осталих бизниса. Ради се о комбинацији фактора снабдевања и захтева 
који доприносе превлађивању дечијег рада“.85 Неспорно, искорењивање 
свих облика дечијег рада је неизбежно дугорочан циљ – зато што је 
тако дубоко укорењен у сиромаштву, неразвијености, и друштвеним и 

83  О томе више: М. Рељановић, Спречавање експлатације деце–међународни 
стандарди и стање у Србији, Страни правни живот, Београд, Vol. 52, бр. 2, стр. 89. 

84  Преузето из: „Послодавци и дечији рад“, доступно на адреси: www.ilo.org/
wcmsp5/.../wcms_169137, стр. 7-11. (26.06.2015) 

85  Преузето из: „Послодавци и дечији рад“.
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културним ставовима.86 Међутим, важно је нагласити, да док је сиро-
маштво моћан фактор утицаја на домаћинства и одлуке о дечијем раду, 
оно није једини фактор. На то такође утичу и остали фактори укључујући 
законодавство (забрана дечијег рада, обавезно школовање), промене у 
понашању-сензибилизацији јавног мњења и стварање колективне све-
сти (путем бојкота) да ниже цене одређених роба неретко долази као 
последица јефтине дечије радне снаге. Највећи број ове деце потиче 
из најсиромашнијих породица, а посебно осетљива категорија су деца 
ромске националности, која су врло често укључена у рад од најранијег 
узраста. Они међутим, раде јер сиромаштво њихових породица то зах-
тева, јер одговарајуће образовање није доступно и јер социјалне норме 
то сматрају прихватљивим. И у том смислу, успешна елиминација дечјег 
рада захтева напоре како би се симултано деловало на ове комплексне 
факторе снабдевања и захтева за дечјим радом.

Као најпозитивнији пример напретка и резултат великог напора 
да се интегришу различити приступи је пример Бразила. Образовања 
је разлог зашто Бразил великим корацима граби из вишевековне беде и 
заосталости. Стратегија Бразила под називом „Програм за спречавање 
дечијег рада“, познат као „ПЕТИ“ програм, омогућава деци да ули-
цу и друга опасна места замене местом у школи, и она им омогућава 
да након стечених школских квалификација добију регуларан посао. 
Бразил, да би спречио рад деце и у сврху промовисања образовања, 
реализује и тзв. „Bolsa Familia Program“ који за готово 12 милиона по-
родица електронским трансфером обезбеђује одређена средства за ове 
намене, уз услов да деца редовно похађају школу. Ово је модел који се 
може применити на поједине популације у нашој земљи као допуна за 
једно наше ново искуство у превенцији одустајања од школе, када је у 
питању ромска мањина – увођење ромског асистента у српски образовни 
систем. Наиме, прва група ромских асистената радиће превентивно на 
укључивању ове популације у школе, али и помагању у учењу онима 
који су већ кренули у школу. Ромски асистенти помагаће малим Роми-
ма да превазиђу језичке, социолошке, културолошке и друге баријере 
које често доводе до одустајања од школе, након чега ови малишани 
постају лак плен за оне који их гурају у црну економију и друге не-
законите облике рада и експлоатације.87 Борба подразумева и борбу 
против стереотипа надлежних инситуција, које на дечји рад, посебно 
просјачење и рад на улици, гледају као на традицију ромске заједнице 

86  Eliminating the worst forms of child labour, нав. дело, стр. 29.
87  „Деци је место у школи“, конференција посвећена Светском дану борбе против 

дечијег рада (јун 2014), Независни синдикат просветних радника Војводине, доступно 
на адреси: www.nsprv.org/(3.08.2015) 
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–деца рада, понекад и невољно, имајући у виду да некад иза тих дечјих 
активности стоје велике криминалне групе које користе њихов рад за 
неку своју финансијску добит. Како би се стало на пут оваквим појавама 
потребна је сарадња Центра за социјални рад, полиције и цивилног сек-
тора, а један од корака је економско оснаживање породица и подизање 
свести родитеља да је њиховој „деци место у школи, а не на улици“. Да 
закључимо, нови циљ који је МОР поставила у последњем извештају о 
дечјем раду у 2015. године, у основи се сумира: искорењавање дечјег 
рада – трасирање пута до пристојног рада деце.88 „Нема пристојног 
живота деце без пристојног рада њихових родитеља“.89 Како би ефи-
касно остварила те циљеве, од будућих активности УН није изузето ни 
деловање МОР-а у пројекту „Пристојан Рад за све“. Повезаност агенде 
МОР-а и друштвеног развоја доказује да је пристојан рад круцијалан, 
премда индиректно, за постизање наведених циљева. 
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Prohibition child labour - de iure vs. de facto

Summary
Child labor is mentally, psychologically, socially and morally dan-

gerous for a child. Child protection (children rights) has been guaranteed 
by a large number of international and domestic legal instruments. Child 
care, children rights promotion in all life segments and establishing their 
personality is one of the main priorities of every country, all national and 
international endeavors, activities and strategies. Forced labor, misuse of 
children and labor exploitation represents a complex global problem, which 
originates in poverty and organized crime. The author analyses normative 
in factual conditions in domain of child labor – ban and extinction of child 
labor. The accent is put on situation in the Republic of Serbia. In this doma-
in there it is obvious discrepancy between de iure and de facto. One of the 
primary problems for such a condition, despite undisputable legal coverage 
of children rights, in all aspects of achieving children protection is lack of 
persistence and coherence in legal acts regulating children rights.

Key words: child, child labor, ban on child labor, the International 
Labor Organization. 
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КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ 
НА РАДУ У САВЕТУ ЕВРОПЕ

Апстракт: Заштита здравља и безбедности на раду представља 
једно од кључних и основних питања европског концепта 
сватања радног односа. То све више добија на значај преко 
парадигме социјалне и еколошке Европе. У том смислу овај рад 
обухвата питања које се односе на систем заштите здравља 
и безбедности на раду у оквиру Савета Еуропе као регионална 
европска организација. У раду се разматра нормативни оквир 
безбедности на раду и заштите здравља преко анализе аката 
које је ова организација донела у предходни период од више од 
шесдесет година. Поред нормативна решења даје се увид у 
систем надзора и спровођење, као и контрола права из система 
заштите здравља и безбедности на раду

Кључне речи: заштита здравља, безбедност на раду, Европска 
социјална повеља, Европски кодекс о социјалној заштити, Ев-
ропска конвенција о социјаној сигурности.

1. Увод

Заштита здравља и безбедности на раду у Европи је одувек био 
приоритет и основа даље изградње национално радно-правних система. 
Још од саме појаве радног законодавства, то се односи управо на заштиту 
на раду, и поред тога што су то норме, пре свега за одређене категорије 
радника, а не на све запослене. Прва писана норма из ове области је За-
кон о заштити деце, из 1802. године, донешен у Енглеској.
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Појава радног законодавства, које је уствари заштитно радно за-
конодавство, у Европи је условљено појавом раних капиталистичких 
односа и појавом либералног капитализма, рукувођен основном идејом 
Laisser fair-Laisser passer. Овако постављен концепт економског друштва, 
отвара могућности за стварање првих радника, најамника, који ради 
тешких услова на раду, повреда на раду, као и угрожавање здравља, 
су иницирали спиралу нормирања ове области права и стварање нове 
правне гране – заштитно фабричко законодавство1.

Европске земље, свака појединачно гради властити систем норми 
и закона, којим уређује заштиту здравља и безбедности на раду. Први 
овакав систем се развија у Енглеској, да би се касније заштитне норме до-
неле и у Немачкој (Закон о заштити дечјег рада. 1839), онда у Француској 
(Закон о запосленим женама и деце – 1841), а у Југоисточној Европи се 
овакви закони доносе тек у 1910 години – Закон о дућанима у Србији. 
Између два светска рата, заштита и безбедност на раду добија одређени 
развој у смеру све већег ангажовања жене у процесу рада, а са тим и све 
већу њену заштиту. Ово је било очигледно, посебно у време Другог Свет-
ског Рата, када је женска снага била пресудна у војној индустрији, али и 
уопште. У овом периоду, на међунардоном плану, једино Међународна 
организација рада (која је била формирана 1919 године у оквиру Друштва 
народа) носи конвенције и препоруке из области заштите задравља и 
безбедности на раду, који имају одређену улогу у развоју самог концепта 
о заштити на раду у националним законодавствима.

После Другог светског рата, заштита здравља и безбедности на 
раду у Европи добија сасвим другу димензију, а то је ради неколико прет-
поставки. Прво се формирају две Европске организације, које у оквиру 
своје нормативне надлежности уређују питање заштите на раду, а то су 
Савет Европе (СОЕ и Европска Унија (ЕУ), односно Европске заједнице2.  
Друго, акти који носе ове организације3 су у великом обиму под утицајем 
аката Међународне организације рада, пре свега конвенција. И треће, 

1  Овај назив ће претрпети више измена кроз историјски развој, да би се данас добио 
општоприхваћени назив Радно право; више код: P. Durand, “Traite de droit du travail, II, 
Paris, 1950, str. 15-16; A. Ravnić,”Osnove radnog prava”, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 
2004, str. 67-70; Г. Старова, „Трудово право“, Просветно дело, Скопје, 2009, стр. 24-29; В. 
Брајић, „Радно право“, Савремена администрација, Београд, 2001,стр. 16; П. Јовановић, 
„Радно право“, Службени гласник, Београд, 2000, стр. 39-40; М. Ђурчић, Ж. Кулић, 
„Радно право“, Државни универзитет Нови Сад, 2009, стр. 9-10. О овоме општирније 
код: Anton Ravnić, “Pojam i naziv radnog prava” ZPFZ, 1998, str. 4 и даље.

2  У даљем тексту СОЕ и ЕУ.
3  Питање о правном статусу Европске Уније, као организације, треба се узети са 

огромном резервом јер постоје одређена уставно-правна становишта која ЕУ дефинишу 
сасвим другачије – као конфедерацију, федерацију, правну унију и т.д. Више код: Paul 
Schoukens, “Europian Union competencies in the field of social security”, 2003, str. 22-30.
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развојем нових технологија производње, сама заштита добија све веће 
значење и нове форме. Све ово утиче на Европско тло, да се све више 
развија свест о потреби и значењу заштите здравља и безбедности на 
раду, како са стране радника и послодаваца, тако и са стране саме државе 
која игра проактивну улогу у подизању нивоа заштите на раду.

Постојање две европске организације, (СОЕ и ЕУ) значи и постојање 
два корпуса система аката које носе ове организације, а који се односе на 
заштиту здравља и безбедности на раду. То значи да заштита здравља 
и безбедности на раду, као део европског радног права има карактер 
регионалног међународног радног права, јер његов територијални домен 
важења се ограничава на државе-чланице Европске Уније – Европско 
комунитарно радно право, односно на државе-чланице Савета Европе 
– Европско некумунитарно радно право4. Ипак Савет Европе посвећује 
мање пажње овом делу радних односа, за разлику од Европске Уније, 
која је далеко активнија на нормативном плану.

И поред тога што су норме које доносе ове две организације, у 
великом делу повезане и представљају међусебну инспирацију, ипак 
постоје и велики број разлика, као што је на пример заштита жена на 
ноћном раду.

2. Нормативна делатност Савета Европе у односу 
на заштиту здравља и безбедности на раду

Савет Европе, као најстарија европска организација, где су 
чланице све земље европског континента (осим Белорусије), преко својих 
аката гради тзв. некомунитарно европско радно право. У оквиру овог 
система норми, одређена пажња се посвећује заштити на раду, али као  
општо прихваћени европски принципи и стандарди. Преко заштите 
људских права уопште, штите се и права запосленог, односно радника, 
где је заштита здравља и безбедности уздигнута на ранг основног права 
запосленог. У оквиру Савета Европе, прихваћена је парадигма да су 
термини здравље и безбедност комплементарни и надопуњују се правећи 
једну заокружену целину.

Као извори некумунитарног европског права представљају Европ-
ска конвенција о људским правима из 1950 године (која нема одредбе о за-
штити на раду), Европска социјална повеља из 1961 и ревидирана у 1996, 
Европски кодекс за социјалну сигурност из 19645, Европска конвенција 
о социјалној сигурности из 1972 6године, Европска конвенција о статусу 

4  B.Lubarda, “Evropsko radno pravo”, CID, Podgorica, 20004, str. 21, 39.
5  Ступио на снагу 1968. године.
6  Ступила на снагу 1977. године.
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радника миграната из 1977 године7. Савет Европе посвећује одређену 
пажњу одређеним категоријама лица, као што су лица са инвалидите-
том, радници-мигранти, деца и жене, који у оквиру заштите здравља и 
безбедности на раду су опредељени као заштита посебних категорија 
лица-заштита ratione personae. Ипак овом приликом, питање повезано 
са правима статуса легалних и илегалних радника миграната, неће 
бити предмет детаљније анализе (и поред актујелности питања статуса 
миграната у Европи), с обзиром на предмет овог рада8.

3. Европска социјална повеља 

Овај акт је донешен 1961. године, а ревидиран је у 1996. години. 
При томе, Ревидирана европска социјална повеља из 1996. године је 
допуњена и проширена опредељеним бројем чланова. Обадве верзије 
су у снази и примењују се у европским земљама. Тако, Македонија и 
Хрватска имају ратификовану Социјалну повељу из 1961. године,  и то 
само неке њене чланове9, док је у Бугарској, Румунији. Албанији и Босни 
и Херцеговини прихваћена ревидирана Европска социјална повеља. 
Србија је ратификовала ревидирану верзију, у септембру 2009. године.

Овом приликом ће бити анализирана Ревидирана европска 
социјална повеља, с обзиром на то да у себи садржи одредбе из прет-
ходне верзије (Повеља из 1961), наравно проширена новинама из 1996. 
године10.

Европска социјална повеља (ревидирана) садржи велики број 
одредба и начела (31) који опредељују оквир основних социјалних права 
европских грађана11. Рекло би се да Повеља ова права уређује као основна 

7  R. Blanpain, F. Hendrickx, eds., European Labour Law and Social Security Law, 
Codex, Kluwer, 2002, str. 330-385.

8  У вези са проблематиком радника миграната Савет Европе посвећује одговарајућу 
пажњу и уређује више питања која се односе на ове запослене. То су пре свега радна 
дозвола, дозвола за боравиште, право улаза и адмисије, породично интегрисање, 
информисање, социјална заштита, плата, порез и т.д. Више на: http://www.conventions.
coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/093.htm

9  Сугласно статута Савета Европе могуђе је да држава чланица ратификује само 
одређени део, односно одређени број чланова из аката које доноси ова организација, 
а остале членове или цео део аката да не буде ратифициран како не би се примењавао 
у унутрашном праву земље. На тај начин омогућује се селективност ратификације 
аката и добија се већа ефикасност и примењљивост истог, насупрот облигаторности 
ратификације аката у целост. Према томе, у пракси земаља чланица ратификују оне 
делове са Социјалне повелбе за које сматрају да постоје зреле услове у земљу и њихова 
ефикасна примена у национални правни систем.

10  О обухвату Социјалне повеље и њеној ревидираној верзији више код: Б. Лубарда, 
op.cit., str. 43-44; R. Blanpain, F. Hendrickx, op.cit., str. 373.

11  B.Lubarda, op.cit., str. 43; Harris D., “The European Social Charter”, University Press 
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људска социјална права, која у највећем делу се односе на запослене. У 
том духу, још у преамбули Повеље, у тачки 3, каже се да сви радници 
имају право на здраве и безбедне услове на раду. Самим тим, ово право 
се издиже на степен начела. У Преамбули су наведена још неколико 
правила која се односе на заштиту посебних категорија радника.

Концепт Повеље о заштити здравља и безбедности на раду се 
развија у смеру активног учешћа запослених у формирању и побољшању 
радних услова и радне средине. Према члану 22 (из нормативног дела 
Повеље) подразумева се укључење самих радника, или њихових пред-
ставника. Ово право за раднике обухвата креирање националног ок-
вира који ће помоћу радника препознати и побољшати радне услове. 
Радници, према националном праву, треба да буду укључени у заштити 
здравља и безбедности на раду, али и у организацији  социјалних и со-
цио-културних услуга, и других могућности које треба да се предузму. 
Радници треба да преузму активну улогу у надзору поштовања норми 
из ове области, где ово право треба да се уреди према националним 
нормама. Повеља на овај начин, преко права радника у побољшању 
заштите здравља и безбедности на раду, премешта квантитативно и 
квалитативно одговорност послодаваца према радницима. Тиме се про-
мовише проактивна улога радника и њихових представника у заштити 
здравља и безбедности на раду.

Целокупни концепт општог оквира о заштити здравља и безбед-
ности на раду у Европској социјалној повељи, се не може гледати ван 
концепта основних социјалних права грађана (радника). Сам радник на 
радном месту се поставља као централна парадигма преко промовисања 
права достојанства рада, односно достојанственог рада (члан 26). То не 
значи ништа друго него уједно и достојанствени услови на раду. Мере 
које  треба да се предузимају, да би било речи о достојанственом раду, 
треба да се односе на промоцију свести, информисању ипревенције 
сексуалног узнемиравања на раду, као и одвраћајућа, неохрабравајућа и 
негативна понашања, упућена радницима на радном месту. Ова заштита 
представља део ширег  концепта заштите здравља и безбедности на 
раду, са аспекта заштите од стреса и заштите личности и достојанство 
радника.

3.1. Право заштите здравља и безбедности на раду
У нормативном делу Повеље, уређују се права која су предвиђена 

у Преамбули. Овде су оквирно обухваћена основна социјална и радна 
права, која на овај начин представљају мали радно-правни устав Европе. 
У делу 2, где се разрађују права која су предвиђена Преамбулом, у члану 
of Virginia, Charslottesville, 1984, str. 180.
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3, говори се о праву безбедних и здравих радних услова, или другачије 
речено, о праву заштите на раду. Према овом члану, земље потписнице 
Социјалне повеље, у консултацији са организацијама послодаваца и 
радника, да би обезбедили право заштите на раду, треба да донесу 
прописе који ће нормирати заштиту здравља и безбедности на раду, а пре 
свега да развијају и имплементирају националну политику о безбедности 
и здрављу на раду, као и здравој средини. Повеља упућује на превенцију 
несрећа и повреда на раду, а посебно минимализирања разлога који 
доводе до њих, и то као главни циљ националне политике. Ревидирана 
социјална повеља, у овом члану, упућује на унапређивање и развијање 
служби за заштиту здравља свих радника. 

Обухват заштите здравља и безбедности на раду, према Европској 
социјалној повељи, као заштита ratione materiaе је поливалентно струк-
труисана и не односи се само на прописивање нормативног оквира, већ и 
на саму превенцију као и активну улогу радника, како при нормирању, 
тако и при препознавању и заштите од ризика на раду. Све ово, према 
Повељи представља део ширег концепта заштите достојанства на раду.

4. Европски кодекс о социјалној заштити

Овај акт12  представља инструмент са којим се надограђују ми-
нимални стандарди о социјалној сигурности, предвиђени Конвенцијом 
бр. 10213. Уствари, Европским кодексом социјалне заштите се регулишу 
права на основу социјалне заштите, односно социјалих давања као што 
су старосна пензија, накнада зараде за време боловања (здравствени 
бенефити), инвалидска пензија, накнада за случај незапослености, не-
способност за рад, материнство и т.д. У Кодексу нема типичних одредаба 
које предвиђају права заштите посебних категорија запослених, осим 
социјалних давања у случају материнства, али посредно можемо на-
правити повезивање. У овом акту се уређује други део општог система 
заштите запослених, систем који се активира у случају непоштовања 
одредаба о заштити на раду, односно систем социјалног осигурања. 
Овим актом се штите опредељени социјални ризици, кад наступе оси-
гурани случајеви.

У Кодексу, као социјални ризик се предвиђа повреда на раду, при 
чему су дати минимални стандарди, односно права запосленог у таквим 
случајима. Ова права су у корпусу социјалне сигурности (осигурање). 
Они се остварују само у случају ако је особа запослена и да се повре-

12  Акт је доступан на: http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/048.
htm; повеќе кај: B.Lubrda, op.cit., str. 39; R. Blanpain, F. Hendrickx, op.cit., str. 330 и даље.

13  Види: Преамбулу Кодекса, став 5; Jason Nickless, H. Siedl, “European Code of 
Social Security: Short Guide”, Strasbourg, 2002, str. 9.
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да деси на раду (радном месту). Према овоме, ово је секундарно пра-
во које произлази из радног односа. Тако је и већи број осигураних 
случаја. Кодексовим текстом се обухвата социјално осигурање, односно 
социјална сигурност свих запослених. Са аспекта социјалних бенефи-
та и осигурања посебних категорија запослених, карактеристична су 
социјална давања која се предвиђају у случају материнства, који нас и 
посебно интересују, а о чему ће бити више речи у другој глави.

Концепт социјалне сигурности, који се предвиђа Кодексом о 
социјалној заштити обухвата познате ризике, као што су болест, инва-
лидност, старост, повреде на раду, породична ситуација, незапосленост 
и сл. Овај акт предвиђа права у случају ако настане неки од уочених 
осигураних ризика.

5. Европска конвенција о социјалној сигурности

Европска Конвенција14 се односи, односно примењује на све законе 
који уређују гране социјалног осигурања. То значи да обухвата општи 
систем социјалног осигурања, као и посебне системе. Овај акт обухвата 
исте социјалне ризике као и Европски кодекс о социјалној сигурности, 
уређује социјалне ризике, права по основу социјалног осигурања  и 
социјалних шема. Конвенција даје генералне одредбе о примени одре-
даба и уствари представља инструмент о основној координацији система 
социјалне сигурности (осигурања) између земаља потписница, као и 
у случајевима билатералних и мултилатералних уговора. Уређени су 
начином и поступком остваривања права, а не само изворног права,  
као што је био случај у Кодексу. Такође се уређује и начин и посту-
пак исплате средстава осугуреницима (као њихово право) тиме што 
су обухваћена и права њихових породица. Иначе, Конвенција садржи 
генералну одредбу која  предвиђа да се ова правила односе на све запо-
слене, самозапослене, државне службенике, запослене у подружницама 
и представништвима, као и на броду.

Конвенција не издваја посебне категорије запослених, али уређује 
питања у вези са социјалним давањима за случај материнства и болести15. 
Према томе, Европска конвенција о социјалној сигурности, код земаља 
које су је ратификовале, има другачију улогу у смислу заштите здравља 
и безбедности на раду запослених уопште, али и посебних категорија 
запослених, схваћена као заштита у ужем смислу. Она је инструмент 
који омогућује примену права социјалне сигурности, држављанима 
земаља потписницама.

14  Доступно на: http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/078.htm; 
више код: Jason Nickless, Helmut Siedl, op.cit., str. 41-71.

15  J. Nickless, H. Siedl, op.cit., str. 48-50.



Др Лазар Јовевски, Концепт заштите здравља и безбедности на раду у 
Савету Европе, Радно и социјално право, стр. 155-166, XVIV (1/2015)

162

6. Надзор и контрола примене одређених права

Надзор и контрола примене свих аката уопште, а са тим и у односу 
на одредбе које се односе на заштиту здравља и безбедност при раду 
радника у оквиру Савета Европе одређен је преко Статута Савета, док 
Социјална повеља одређује свој посебни надзорни поступак16.

Механизам контроле и надзора у оквиру Савета Европе у одређеном 
делу је инспирисан поступцима у МОР-у, као и у односу на конкуренцију 
која се јавља између СЕ и Европске Уније17. Он је током времена мењан 
и увећаван. Тако од постојања само поступка испитивања извештаја, са 
Ревидираном Социјалном повељом из 1996 године уводи се и поступак 
колективних жалби18. Раније су се контрола и надзор обављали само на 
основу поступка испитивања извештаја достављених од земаља чланица 
(reporting procedure)19.

У оквиру поступка за испитивање извештаја посебну улогу имају 
Комитет независних стручњака, Комитет владиних представника, Пар-
ламентарна скупштина и Комитет Министара.

Поступак започиње тако што се извештаји које достављају државе 
чланице (владе), али и репрезентативни социјални партнери (социјални 
партнери сагласно Протоколу из 1995 године могу достављати своје 
извештаје који могу бити саставни део владиних) подлежу контроли. Та 
контрола започиње од стране Комитета стручњака у смислу да ли државе 
испуњавају своје предузете обавезе из Социјалне повеље. То значи да 
Комитет стручњака има за задатак да утврди да ли се предузете обавезе 
из Социјалне повеље потпуно спроводе у националном законодавству 
и пракси земље која се обавезала на њих20.

Комитет стручњака има могућност да успостави директну и не-
посредну комуникацију са земљом чланицом због разјашњавања неких 
нејасноћа и допунских информација у вези са националним извештајима. 
То је једна од новина утврђена Протоколом из 1991. године21. Са Реви-
дираном повељом прецизиране су обавезе и надлежности Комитета 
владиних представника који треба да припреме извештај за Комитет ми-
нистара, и да одаберу, у оквиру извештаја Комитета стручњака, одређена 

16  A. Ravnic, op.cit., str. 690.
17  B. Lubarda, op.cit., str.70; A. Ravnic, op.cit., str. 691; N. Valiticos-G.Von Potobsky, 

“International Labour Law”, Deventer-Boston, 1995, str.312-313; L. Betten, “International 
Labour Law”, Kluwer, Deventer, 1993, str. 425.

18  B. Lubarda, ibidem.
19  Tako L. Betten, op.cit., str. 414.
20  L. Betten, ibidem; B. Lubarda, op.cit., str. 72.
21  L.Betten, op.cit., str. 424; B. Lubarda, op.cit., str. 73; A. Ravnic, op.cit., str. 691.
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питања која по његовом мишљењу треба да буду предмет препорука које 
ће донети Комитет Министара22.

Комитет министара на основу извештаја владиног комитета, после 
консултација са Парламентарном скупштином усвојиће резолуцију која 
се односи на цели надзорни процес и садржи појединачне препоруке за 
сваку од заинтересираних страна, односно за земље које не испуњавају 
своје обавезе предузете са Повељом.

Због недостатака и слабости поступка испитивања извештаја који 
се огледа пре свега у неучествовању социјалних партнера, као и релатив-
но дугог трајања поступка уведен је механизам подношења колектив-
них жалби. Са поступком се на основу колективних жалби омогућило 
подизање степена заштите социјалних права из Повеље преко учешћа 
социјалних партнера, односно у јачању њихове улоге у поступку. Ово 
се урадило по примеру поступка колективних жалби при МОР-у са 
доношењем Протокола из 1995 године чија су решења предвиђена у 
Ревидираној европској социјалној повељи из 1996 године23. Са овим из-
менама дата је могуђност и репрезентативним организацијама радника 
и послодаваца на европском и националном нивоу, као и одређеним 
међународним и националним невладиним ораганизацијама могућност 
подношења жалби. Жалбе се подносе у писменој форми против земаља 
чланица Савета Европе са указивањем на одређеним евентуалне и 
могуће повреде Повеље од стране земље против које се подноси жалба24.

Са аспекта заштите здравља и безбедности на раду радника ово 
значи активнија улога социјалних партнера, али пре свега мислимо на 
синдикате на националном нивоу. Без разлике каква је улога синдиката 
на националном нивоу у процесу стварања норми заштите здравља и 
безбедности при раду, они могу у оквиру Савета Европе да подносе 
жалбе када сматрају да национална решења повређују или недовољно 
примењују права која је земља ратификовала из Повеље.

Што се односи на механизам заштите на националном нивоу 
одредби Повеље он се реализује пре свега преко саме ратификације 
Повеље, или њеног дела из националног законодавног дома. Такође је 
судска заштита права могућа на основу унутрашњег законодавства без 
разлике да ли је рећ о монистичком или дуалистичком концепту25.  

22  L.Betten, ibidem.
23  R. Blanpain, F. Hendrikx, op.cit., str. 375.
24  B. Lubarda, op.cit., str. 75.
25  Више код: B. Lubarda, str. 77.
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The concept of health and safety at work in the Council of Europe

Summary
Health and safety at work represents one of the key and fundamental 

issues for the European concept of understanding of employment. It is incre-
asingly gaining in importance over the paradigms of social and ecological 
Europe. In that sense, this work covers issues relating to the system of protec-
tion of health and safety at work within the Council of Europe as a regional 
European organization. The paper discusses the normative framework of 
occupational safety and health by analyzing the acts that this organization 
adopted in the previous period of more than sixty years. In addition to norma-
tive solutions gives an insight into the system of monitoring and enforcement, 
and control rights from the system of protection of health and safety at work.

Keywords: protection of health, safety, the European Social Charter, 
European Code of Social Protection, the European Convention on more 
social security.
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ГРАђАНСКО-ПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА ИЗ 
РАДНОГ ОДНОСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Апстракт: У раду аутор се бави питањима грађанско-правне 
заштите права радника у радном спору у Републици Српској, 
водећи рачуна о општим и посебним правилима Закона о 
праничном поступку која су од значаја за заштиту повређених 
права радника. Аутор је указао на одређивање надлежност суда, 
странке - њихове заступнике и пуномоћнике. Такође, у раду су 
анализиране тужбе, рокови за покретање радног спора, као и 
пресуде чији карактер зависи од карактера тужбе, тј. тужбеног 
захтјева радника. Назначене су разлике између радног спора и 
спора из радног односа, као и посебна правила која су иманентна 
за све парнице из радних односа.

Кључне ријечи: радни спор, надлежност суда, спор из радног 
односа, посебна правила, принудно извршење.

1. Увод

Радно право као научно-наставна дисциплина садржи појмове 
о индивидуланим и колективним правима радника и послодаваца, 
те другим институтима који су груписани у области радног 
права (материјално и формално; јавно и приватно; национално и 
међународно). Индивидуално радно право обухвата скуп правних 
норми којима се регулишу индивидуални односи из рада, између 
радника и послодавца као субјеката у том односу, док колективно 
радно право обухвата норме којима се регулишу колективна 
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права и обавезе субјеката колективног радног права - радника и 
послодаваца, односно њихових организованих облика удруживања. 
Заштита колективних права данас се одвија на три начина, и то: 
мирним путем, путем суда или путем колективних акција радника 
и послодавца. Начин заштите колективних права у одређеној земљи, 
зависи од различитих фактора, правног или ванправног карактера. На 
првом мјесту је национално законодавство, политичке прилике, воља 
и опредјељење социјалних партнера, економско социјална ситуација, 
култура социјалног дијалога, степен синдикализације, снага синдиката 
и удружења послодаваца, традиција и други фактори.

Индивидуална права из рада могу бити повређена и раднику 
и послодавцу. Грађанско-правну заштиту повређеног права могу да 
иницирају оба правна субјекта. Заштита путем надлежних судова 
представља традиционалан начин заштите индивидуланих права. С 
тога кад заштиту тражи радник, заштита се остварује у радном спору 
који представља спор између послодавца и радника у вези са предметом 
(извршења) индивидуалног уговора о раду, а састоји се у изрицању 
контрадикторних захтјева странака, које настоје да заштите право које 
сматрају повређеним1. Другим ријечима под индивидуалним радним 
спором подразумјева се спор који настаје између радника, односно 
службеника и намјештеника (запослених у државним органима и орга-
нима јединица локалне самоуправе) и послодавца (физичког или правног 
лица), поводом повреде права признатих општим актима хетерономног 
(закон, уредбе или други нормативни акти) и/или аутономног права 
(колективни уговор, правилник о раду), као и појединачним актом 
(уговор о раду, рјешење државног органа), за чије рјешавање је надлежан 
суд или други орган (арбитража).2 

Према одредбама важећих закона у Републици Српској, заштиту 
повређених права послодавац може да остварује само у спору из радног 
односу, а не и у радном спору за који су прописана посебна правила 
поступка. Ово произилази и из члана 420. Закона о парничном поступку 
Републике Српске (ЗПП), који гласи: „У поступку у парницама из 
радних односа, а нарочито при одређивања рокова и рочишта, суд ће 
увијек обраћати нарочиту пажњу на потребу хитног рјешавања радних 
спорова“.3

1  J.Rivero, J.Savatier, Droit du travail, P.U.F; Paris, 1987, str. 410.
2  А. Балтић, Основи радног права ФНРЈ, Београд, 1955, стр.237.
3  Закона о парничном поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске“ број: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09).
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2. Радни спор

Радни спор настаје због повреде права радник, тачније у радном 
спору обезбјеђује се заштита права радника, који тужбу може поднијети 
тек кад му право из радног односа буде повријеђено. Према члану 
118. Закона о раду (ЗОР)4 „Радник који сматра да му је послодавац 
повриједио право из радног односа, може да поднесе тужбу надлежном 
суду за заштиту тог права. Право на подношење тужбе није условљено 
претходним обраћањем радника послодавцу за заштиту права.“

2.1. Надлежност суда
Према члану 30. тачка б) Закона о судовима Републике Српске5, 

основни суд надлежан је да суди у првом степену у свим грађанским 
предметима, док је стварна надлежност окружног суда да суди у другом 
степену, одлучујући по жалбама против одлука основних судова, 
прописана ставом 2. члана 31. истог закона.

Мјесна надлежност у парницама из радног односа дефинисана је 
одредбама ЗПП. У парницама из радних односа, општа мјесна надлеж-
ност (члан 28) одређена је према сједишту туженог, ако законом није 
одређења искључива мјесна надлежност неког другог суда. 

Искључива надлежност је прописана чланом 40. Закона, који 
прописује да ако је у спору из радног односа тужилац запослени, за 
суђење је надлежан поред суда који је опште мјесно надлежан за туженог, 
и суд на чијем се подручју рад обавља или се обављао, односно суд на 
чијем се подручју рад морао обављати, као и суд на чијем је подручју 
заснован радни однос. У пракси нису ријетки случајеви заснивања мјесне 
надлежности према изберивој мјесној надлежности. У овој одредби 
неопходно је обратити пажњу на ријеч „обављао“ која се може тумачити 
различито. Обављао много прије него што је раднику престао радни 
однос, нпр. радник неке банке је радио у више филијала, на подручју 
мјесне надлежности различитих судова. Због наведене ријечи поставља 
се питање који је суд надлежан. Неки од радније мјесно надлежних 
судова гдје се рад обављао или се надлежност суда заснива према 
последњем мјесту у којем је радник радио у мементу престанка радног 
односа.6 Мишљења сам да се изберива мјесна надлежност може односити 
само на последње мјесто у којем је радник радио. 

4  Закон о раду – Пречишћен текст (“Службени гласник Републике Српске“ број: 
55/07).

5  Закон о судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 37/12).

6  З. Ивошевић, Радно право - четврто измјењено и допуњено издање, Правни 
факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009. 
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Избор суда се врши подношењем тужбе једном од наведених 
судова. Он је неопозив од тренутка када је тужба запримљена од стране 
суда којем је упућена, па с тога тужилац се више не може користити 
привилегијом избора. Надлежност другог суда, може бити установљена 
једино ако тужилац повуче тужбу прије достављања тужбе туженом на 
одговор, а након што суд тужбу туженом достави на одговор тражи се 
и његов пристанак.

2.2. Странке у радном спору
Странке у радном спору су по правилу физичко лице као радник 

и правно лице као његов послодавац. Њихова улога у самом поступку 
је та да је радник тужилац, а послодавац тужени. 

С обзиром и да лица са навршених 15 година живота може закљу-
чити уговор о раду и засновати радни однос поставља се питање могу 
ли та лица бити странке у поступку. Малољетна лица са навршених 15 
година живота, заснивајући радни однос стичу пословну способност 
да располажу својом платом и другим личним примањима из рада. 
Захваљујући овој пословној способности, малољетна лица стичу и 
парничну (процесну) способност да самостално без законског заступника 
учествују у поступцима остваривања и заштите права из радног односа, 
с обзиром да им је процесна способност призната у границама пословне 
способности.7

На овај начин малољетници се условно и дјелимично еманципују 
за права, обавезе и одговорности из радног односа. Условно се 
еманципују јер зависе од радног односа. Уколико малољетном лицу 
престане радни однос прије навршеног пунољетства, оно губи пословну 
способност, а самим тим и процесну способност, осим права да располаже 
остатком стечене плате и другим примања. По томе се еманципација 
малољетног радника који заснује радни однос разликује од еманципације 
малољетника који закључи брак.8 Браком емациповани радник задржава 
стечену пословну способност и кад му брак престаје и прије навршеног 
пунољетства, па је с тога ова еманципација безусловна.

Мишљења сам да уколико малољетном раднику прије навршене 
18 године живота престане радни однос, он губи и пословну и процесну 
способност из разлога што је процесна способност призната због и у 
оквирима пословне способности. С тога лице (бивши радник) уколико 
жели да поднесе тужбу и покрене радни спор, такав поступак би у његово 
име и за његов рачун једино могао да покрене његов законски заступнк, 
а што произилази и из става 2. члана 14. Закона о раду.
година, стр 280.

7  Ibid. 
8  Ibid. 
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Странке у радном спору радње могу предузимати саме (у одређеним 
ситуацијма посредством заступника) или путем пуномоћника.

а) Заступање у радном спору
Заступник је лице које учествује у радном спору, води парницу 

умјесто странке, а у њено име. Активна страна његове функције огледа 
се у томе што он предузима парничне радње у поступку, а пасивна зато 
што прима к знању радње суда и противне странке. Предузете радње 
дејствују искључиво према заступаној странци.9

Заступање у радном спору може бити вољно или законско. Странка 
која је потпуно пословно способна може сама вршити радње у поступку 
(парнична способност) и самостално заступати своје интересе. Странку 
која нема (изгуби) парничну способност (чл. 293. ЗПП) заступа законски 
заступник одређен законом или актом надлежног државног органа. 
Законски заступник има право и дужност да у име странке предузима 
све радње у поступку, осим оних радњи за које мора имати посебна 
овлашћења (чл. 294. ЗПП). Неопходно је напоменути да странка којој је 
дјелимично ограничена пословна способност парнично је способно у 
границама своје пословне способности. 

У радном спору, послодавца (правно лице) заступа заступник 
одређен статутом (или лице одређено одлуком о оснивању), које је 
уписано у регистар као овлаштено лице за заступање привредног 
друштва. Самосталну трговинску радњу, самосталну занатску радњу 
заступа власник који је уписан у одговарајући регистар јединица 
локалне самуоправе. Заступник правног лица (привредног друштва - 
послодавца) може бити одређен и Законом о привредним друштвима, 
односно поменутим прописом обично се одређују оквири за обим и 
поноважност заступања. Исто тако, Законом о правобранилаштву 
Републике Српске10, одређено је да Републику Српску и њене органе 
заступа правобранилаштво.

б) Пуномоћници странака у радном спору
У данашњем праву не постоји установа обавезног заступања 

странке од стране пуномоћника адвоката, па то значи да странка свој 
спор може да води и сама. Овај став је значајан и због становишта да 
правосуђе мора бити доступно сваком грађанину или правном лицу 
непосредно, без обавезног учешћа адвоката или других правника у 

9  Б. Познић, В. Ракић Водинелић, Грађанско процесно право,“Савремена 
администрација“, Београд, 2010, стр. 157.

10  Законом о правобранилаштву Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 16/05, 77/06 и 119/08).
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поступку11. Међутим, у Републици Српској странке често поступак воде 
преко пуномоћника, што им даје већу гаранцију да због непознавања 
прописа не изгуби спор.

Пуномоћник може бити адвокат, адвокатско друштво или запо-
слени код службе за бесплатну правну помоћ, а за правна лица запослени 
код тог правног лица, а за физичка лица брачни, односно ванбрачни 
друг странке или сродник странке по крви или по тазбини, али не и 
лице које се бави надриписарством12. У радним споровима бесплатно 
радника може заступати и лице запослено за пружање бесплатне правне 
помоћи при синдикату, под условом да је дипломирани правник и да 
има положен правосудни испит. 

Овлаштења пуномоћника на предузимање радње у поступку у 
границама датог пуномоћја (тј. обим пуномоћја одређује странка) имају 
исто правно дејство као да је те радње предузела сама странка. 

Пуномоћје престаје смрћу пуномоћника, опозивом пуномоћја од 
стране странке или отказом пуномоћника. Опозивање односно отказ 
пуномоћја мора се саопштити суду пред којим се води поступак, писмено 
или усмено на расправном записнику. И отказ и опозивање пуномоћја 
важи за противну странку од часа кад је саопштено. Послије отказа 
пуномоћја, пуномоћник је дужан да још 15 дана врши радње за лице 
које му је издало пуномоћје, ако је потребно да се од њега отклони каква 
штета, која би у то вријеме могла настати (члан 310. ЗПП). 

Престанком правног лица престаје и пуномоћје које је оно издало. 
У случају стечаја, пуномоћје које је издао стечајни дужник престаје кад 
по важећим прописима наступе правне посљедице отварања стечајног 
поступка. Пуномоћник правног лица дужан је да још 15 дана врши радње 
у поступку ако је потребно да од странке отклони штету (члан 312. ЗПП).

2.3. Покретање и предмет спора
Као и свака парница тако и радни спор се покреће тужбом. 

Без тужбе парнични поступак се не може засновати. Тужба је права 
једнострана парнична радња тужиоца (радника) којом се покреће радни 
спор. Она је једнострана радња - зато што није потребна сагласност 
противника, а парнична - зато што од тог тренутка тужилац постаје 
парнична странка а не само странка у материјалноправном смислу. 

Мотив за подношење тужбе лежи у тврдњи радника да му је 
послодавац повриједио неко тужиочево субјективно право, па тужилац 
тужбом тражи заштиту тог повређеног права. Према члану 118. ЗОР, 

11  Б. Познић, В. Ракић Водинелић, оп. цит, стр.163.
12  Надриписар је лице које се противправно бави пружањем правне помоћи, а 

надриписарство је у већини правних система санкционисано као кривично дјело.



Др Борислав Радић, Грађанско-правна заштита права из радног односа у 
Републици Српској, Радно и социјално право, стр. 167-186, XVIV (1/2015)

173

тужбу може поднијети радник који сматра да му је послодавац повриједио 
право из радног односа. Право на тужбу не зависи од дугих услова, већ 
искључиво од правног интереса тужиоца13 да оствари повређено право. 

Предмет радног спора, односно радник тужбом може тражити 
да се поништи одређена одлука, споразум или други појединачни акт 
(конститутивна тужба). Тужбом се може тражити и осуда на новчану 
обавезу (исплата плате, накнаде и других примања, накнада штете) 
или неновчану обавезу (враћање радника на рад, евидентирање стажа у 
радну књижицу, враћање радне књижице, уплата доприноса за обавезно 
видове социјалног осигурања) – кондемнаторна тужба. Такође, тужбом 
се може тражити и утврђивање неког права или правног односа (нпр. 
право на годишњи одмор или да је радни однос са одређеног времена 
прерастао у радни однос на неодређено вријеме) – декларативна тужба.14

Могуће је и комбиновање захтјева: да се поништи акт о престанку 
радног односа и радник врати на рад и надокнади штета у висини 
изгубљене зараде.

Тужба се подноси против одлуке послодавца (члан 116. ЗОР - О 
правима и обавезама радника из радног односа у складу са законом, 
колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду, одлучује 
послодавац или друго лице одређено статутом или актом о оснивању). 
Осим одлуком, право радника може бити повријеђено и фактичком 
радњом послодавца. Ако је повреда права радника учињена актом 
послодавца предмет спора је захтјев радника да се тај акт поништи. Уз 
тај тужбени захтјев радник обично поставља и адхезионе захтјеве да се 
успостави раније стање (уз захтјев за враћање на рад због незаконитог 
отказа радник тражи и накнаду штете која му је проузрокована).

Ако је повреда учињена фактичном радњом послодавца, предмет 
спора је захтјев радника да му послодавац испуни одређене обавезе, да 
послодавац предузме одређене радње или да се уздржи од одређеног 
понашања и на тај начин омогући остваривање одређеног права. Уз 
ове захтјеве радник може поставити и додатне захтјеве, са циљем да се 
успостави пређашње стање. 

Према члану 2. ЗПП суд у парничном поступку одлучује у 
границама захтјева које су стављене у поступку. Суд нема право да 
одбије одлучивање о захтјевима за које је надлежан. Поред главног 
захтјева радника (предмет спора о којем суд одлучује), тужба у радном 
спору треба да садржи и чињенице на којима тужилац заснива тужбени 
захтјев, доказе којим се утврђују ове чињенице, правни основ тужбеног 

13  Б. Познић, В. Ракић Водинелић, оп. цит, стр. 234-236.
14  З. Ивошевић, М. Ивошевић, Огледи на тему Закона о раду – друго допуњено 

издање, Глосаријум, Београд, 2003. год., стр. 233.
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захтјева и друге податке које мора имати сваки поднесак (назив суда, 
означење странака, имена заступника и др., а у случају ревизије као 
вандредног правног средства у тужби се мора назначити и вриједност 
спора).

2.4. Рок за подношење тужбе
Тужбу за заштиту права радник може поднијети у року од једне 

године  од дана сазнања за повреду права, а најдаље у року од три године 
од дана учињене повреде (члан 118. став 2. ЗОР). Ово су субјективни 
односно објективни рокови у којима радник има право да тражи заштиту 
повређених права од стране суда. 

Рачунање рокова није увијек исто, из разлога што до повреде права 
може доћи актом послодавца или неком другом фактичком радњом. 
Када је право повређено актом послодавца, ствар је јасна и рокове је 
лако рачунати. Рок почиње тећи првог наредог дана од дана доставе, а 
истиче протеком последњег дана рока.

Када је у питању фактичка радња рокове је теже одредити, 
због чињенице да се мора прецизно утврдити дан сазнања за повреду 
права, да би радник има право да покрене радни спор и да од суда 
тражи заштиту права. То је дан када је радник сазнао да му је неко 
право ускраћено, ограничено или на други начин повријеђено. У овом 
случају рок почиње тећи првог наредног дана од дана сазнања15, а истиче 
протеком последњег дана године, рачунајући од тренутка сазнања. Дан 
сазнања радника о повреди права морамо везати и посматрати кроз пуну 
извјесност о постојању повреде. То не представља већу тешкоћу када се 
повреда огледа у чињењу, на примјер фактичко онемогућавање приступа 
радном мјесту. Али, код нечињења, пуна извјесност о постојању повреде, 
је много теже утврдива (послодавац не исплаћује плате, накнаде плате 
или друга лична примања).16 Зато суд при одређивању ових рокова треба 
да има у виду правило „in dubio pro laboris“ (у случају сумњи у корист 
радника).

Наведени рокови за подношење захтјева суду за заштиту права су 
преклузивни и њиховим пропуштањем се губи право на судску заштиту 
права. Необраћање послодавцу за заштиту права не води преклузији и 
губитку права на обраћање суду. Али, необраћање суду у року од једне 
године од дана сазнања за повреду права, а најдаље у року од три године 
од дана учињене повреде, доводи до преклузије права, односо губитка 

15  З. Ивошевић, Радно право - четврто измјењено и допуњено издање, Правни 
факултет Универзитета Унион у Београду и ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009. 
година, стр 282.

16  Ibid.
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права на судску заштиту односно губи се право на тужбу. А губитак 
права на тужбу има за посљедицу и губитак материјалног права које 
је требало бити предмет заштите. Суд ће у случају преклузије тужбу 
одбацити као неблаговремену, а самим тим акти послодавца или његове 
фактичке радње које се тичу права, обавеза и одговорности радника из 
радног односа, постају правноснажне. 

2.5. Врсте тужби у радном спору
Радне спорове према карактеру права које је повријеђено поједи-

начном одлуком или фактичком радњом послодавца можемо подијелити 
на: 1) спорови поводом заснивања радног односа; 2) спорове поводом 
постојања радног односа; 3) спорове поводом престанка радног односа; 
4) спорове поводом повреде појединих права, обавеза и одговорности 
из радног односа.

Врста спора директно одређује тужбу и њен карактер, с обзиром да 
је неопходно као и у другим споровима, правилно и прецизно одредити 
тужбени захтјев. 

а) Спорови поводом заснивања радног односа
Спорови поводом заснивања радног односа могу настати због: а) 

онемогућавања радника који је закључио уговор о раду да ступи на рад 
код послодавца (члан 1. став 2. у вези са чланом 19); б) рада на црно; 
в) неступања на рад оног дана који је одређен уговором о раду (члан 
19. став 1. тачка 3); г) рада по уговора о раду без одреднице о његовом 
трајању (члан 19. став 1. тачка 7); д) приоритета у запошљавању (члан 
140); ђ) повреде права учесника јавног конкурса (нпр. члан 119. став 1. 
Закона о локалној самопурави).

Онемогућавање радника који је закључио уговор о раду да ступи на 
рад код послодавца проузрокује спор у којем би радник тужбом захтјевао 
да му послодавац омогући да ступи на рад, како би стекао могућност да 
преузме права и обавезе из радног односа. Поред овог захтјева радник 
може тражити и накнаду штете која би била једнака висини изосталих 
плата и других примања почев од дана када је радник требао ступити 
на рад па до дана када је ступио на рад, рачунајући и законску затезну 
камату од дана доспјелости сваке појединачне тражбине па до коначне 
исплате.

Рад на црно изазива евентуални спор у којем би се доказивала 
једна правна фикција, по којој би се сматрало да је радник даном ступања 
на рад код послодавца засновао радни однос. Тужбени захтјев радника 
би био постављен као утврђујући (декларативна тужба), по којем би 
радник захтјевао од суда да утврди постојање неког права или правног 
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односа. Такође, радник би морао да образложи и правни интерес за 
подношење таквог захтјева.

Рад по уговора о раду без одреднице о његовом трајању изазива 
спорове у којима радник тражи од суда да утврди да је засновао радни 
однос на неодређено вријеме. Ово због правне фикције из члана 19. став 
1. тачка 7) ЗОР која захтјева да се у уговору о раду на одређено вријеме 
прецизно одреди његово трајање. У случају да то није одређено радник 
има право да декларативном тужбом тражи то утврђење од стране суда.

Приоротет у запошљавању такође даје могућност подношења 
тужбе од стране радника којом би тражио утврђивање свог права 
приоритетног запошљавања код послодавца (нпр. радници који остају без 
посла због смањења обима посла или других економски, технолошких и 
организационих разлога). Радници којима је ово право ускраћено, могу 
тражити декларативном тужбом утврђење овог права од стране суда.

Повреда права учесника јавног конкурса доводи до спорова до 
којих долази због примјене одредаба посебних прописа као што је Закон 
о државним службеницима или Закон о локалној самуоправи. Нпр. то су 
одредбе чланова 118. до 124. Закона о локалној самоуправи, према којим 
одредбама попуњавање упражњених радних мјеста и запошљавање у 
административним службама једница локлане самоуправе је могуће 
једино путем јавног конкурса. Право на покретање оваквог спора 
има сваки учесник који може од суда да тражит да се поништи јавни 
конкурс у цјелини или да се поништи само одлука о избору кандидата. 
У зависности од тужбеног захтјева и његове основаности послодавац 
би морао да понови цијелу процедуру јавног конкурса или евентуално 
да донесе нову одлуку о избору.

б) Спорови поводом постојања радног односа
Спорови поводом постојања радног односа могу настати због: 

а) преображаја радног односа на одређено вријеме у радни однос на 
неодређено вријеме (члан 16. и 17); б) постојање радног односа на 
неодређено када је он закључен противно прописима о одређеном 
радном времену (члан 16. став 2); в) пробни рад и приправнички рад 
који формално није окончан (члан 21. и 28); г) онемогућавања повратка 
на рад раднику којем су мировала права из радног односа (члан 172); д) 
неприхватање преноса уговора о раду на новог послодавца (члан 33); ђ) 
онемогућавање запосленог да ради и остварује права из радног односа.

Преображај радног односа са одређеног у радни однос на 
неодређено вријеме представља врсту спора који настаје због правне 
фикције прописане чланом 17. став 2. ЗОР. Ова одредба прописује да 
радник који након истека рока из уговора о раду (одређено вријеме) 
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уз изричиту или прећутну сагласност послодавца настави да ради, 
сматраће се да је радник засновао радни однос на неодређено вримеје. 
У пракси су ријетки случајеви да до оваквог прерастања долази на основу 
воље послодавца и да се вољом послодавца закључи уговор о раду на 
неодређено вријеме. По правилу, радници ово право остварују тужбом 
у судском спору, постављајући тужбени захтјев којим траже утврђивање 
постојања радног односа на неодређено вријеме, почев од наредног дана 
истека радног односа на одређено вријеме.

Чланом 16. став 2. ЗОР таксативно су предвиђене могућности и 
случајеви рада на одређено вријеме (извршење посла који траје до 6 
мјесеци, привремено повећање обима посла, замјена одсутног радника 
до годину дана, обављање посла чије је трајање унапријед одређено). 
Закључивање уговора о раду супротно овој одредби, према ставу 3. 
поменутог члана, има се сматрати да је радник закључио уговор о раду 
на неодређено вријеме. Конкретно ово значи да радник својим захтјевом 
у тужби за утврђење може тражити од суда да утврди постојање овог 
правног односа. 

Пробни рад и приправнички рад који формално није окончан 
може проузроковати спорове због претходно поменуте правне фикције 
из члана 17. став 2. ЗОР, а која се тиче прерастања радног односа из 
одређеног на неодрђено радно вријеме, уз изричиту или прећутну 
сагласност послодавца, због рада радника код послодавца. 

Онемогућавања повратка на рад раднику којем су мировала права 
из радног односа због вршења јавне функције, сходно члановима 172. 
до 174. ЗОР даје право на тужбу којом радник може тражити повратак 
на рад код послодавца на свој ранији или други одговарајући посао. 
Тужбени захтјев радника би имао кондемнаторни карактер из разлога 
што би се тражила осуда на неновчану чинидбу, уз право на накнаду 
штете у висини изгубљених плата и других примања.

У случају промјене послодавца због продаје, насљеђа и друго, 
права и обавезе из уговора о раду преносе се на новог послодавца 
уколико је радник са тим сагласан. Нови послодавац и радник могу 
отказати уговор о раду на начин и у роковима који су одређени уговором 
о раду закљученим са претхоним послодавцем. Поступање супротно 
овој одредби закона и неприхватање преноса уговора о раду на новог 
послодавца даје право да радник захтјева од суда поништај таквих одлука 
и осуду на новчану или неновчану чинидбу. Овакав захтјев радника би 
имао мјешовит караткер (конститутивно-кондемнаторни).
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в) Спорови поводом престанка радног односа
Чланом 125. ЗОР прописани су начини престанка радног односа. 

У случају спора због незаконитог престанка радног односа, предмет 
тужбеног захтјева је поништај појединачног акта о престанку радног 
односа због повреде одређених материјално-правних или процесно-
правних одредаба. 

Поред овог захтјева, у тужбеном захтјеву треба да буде постављен 
и захтјев за враћање радника на рад на исте или одговарајуће послове. 
Овај захтјев има акцесорни карактер и није обавезан, али, ако радник 
жели да се врати на рад неопходно је да буде постављен пред судом. Исто 
тако радник може у оквиру истог или у оквиру другог поступка, истаћи и 
захтјев за накнаду штете због изостале плате, односно разлика плате (ако 
је у међувремену радио код другог послодавца) и свих других примања, 
као и захтјев за уплату доприноса надлежним фондовима за обавезно 
осигурање. На овај начин успоставља се пуна реинтеграција радника, 
а то значи враћање у оно стање у погледу рада које је постојало прије 
престанка радног односа, односно прије доношења спорног појединачног 
акта о престанку радног односа.

г) Спорови поводом повреде појединих права, обавеза и 
одговорности из радног односа

Спорови поводом повреде појединих права, обавеза и одговорности 
из радног односа могу се односити на: а) пуноважност појединих одредаба 
уговора о раду (члан 19); б) заштита личних података о раднику (члан 
20); в) плату и друга лична примања; г) вишак радника (члан 138); д) 
повреда клаузуле о забрани конкуренције послодавцу (члан 113-115); ђ) 
накнада штете проузроковане на раду или у вези са радом (члан 100-106); 
е) упућивање радника на рад у страну земљу (члан 23); ж) због повреде 
других прописа којима се уређује рад и других права радника из рада 
и по основу рада.

2.6. Пресуда
Пресуда је појединачни судски акт којим суд одлучује о основаности 

тужбеног захтјева. Као резултат супсумције, пресуда представља 
конкретизовање опште правне норме примјењиве и примјењене на 
конкретан радни спор.17 

Постоји више класификација пресуда18 али за овај рад најзначајнија 
је она класификација која карактер пресуде одређује на основу карактера 

17  Б. Познић, В. Ракић Водинелић, оп. цит, стр.358.
18  Према значају који има за окончање спора, пресуда може бити коначна и 

међупресуда. У зависности да ли се пресудом одлучује о цијелом тужбеном захтјеву, 
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тужбе – тужбеног захтјева радника (односно према садржини заштите 
коју суд пружа усвајањем тужбеног захтјева). 

Тако конститутивној (преображајној) тужби одговара консти-
тутивна пресуда. Овом пресудом се најчешће поништавају појединачни 
акти послодавца (рјешења о отказу уговора о раду), који су предмет 
тужбеног захтјева. Поништавање појединачног акта дјелује ретроактивно 
(ex tunc), па престају и све посљедице тог акта. Конститутивном пресудом 
успоставља се стање другачије од оног које је настало појединачним 
актом послодавца.

Кондемнаторној тужби (тужба за осуду на чинидбу) одговара 
кондемнаторна пресуда. Пресудом се послодавцу налаже извршење 
новчане (исплата плате, накнаде плате, другог примања или накнада 
штете) или неновчане обавезе (враћање на рад, уплата доприноса за 
обавезно осигурање). За све ове кондемнације мора постојати прецизно 
одређен захтјев/и радника. О њима суд не одлучује по службеној 
дужности. То важи и за враћање радника на рад послије поништавања 
појединачног акта о престанку радног односа. 

Декларативној тужби одговара декларативна пресуда. Овом 
пресудом суд утврђује постојање неког права (право на годишњи одмор, 
право на рад са скраћеним радним временом) или постојање неког 
правног односа (преображај радног односа са одређеног на неодређено 
трајање). 

Комбинованом тужбеном захтјеву одговара пресуда са комбино-
ваном изреком. То су пресуде којима се нпр. поништава акт о престанку 
радног односа и послодавац се обавезује да раднику исплати накнаду 
штете у висини изосталих плата и других примања, поништава акт о 
престанку радног односа, одређује враћање радника на рад и налаже 
послодавцу да раднику надокнади штету у висини изосталих плата.19 

Пресуде постају правноснажне када се више не могу побијати 
жалбом. Правноснажност настаје у првом степену ако се странке одрекну 
права на жалбу или ако пропусте рок за жалбу, а правноснажност у 
другом степену настаје када суд одбије жалбу и потврди првостепену 
пресуду. У осуђујућим пресудама одређује се рок за добровољно 
извршење (парициони рок).

односно о свим постављеним захтјевима, или само о дијелу, односно о једном или 
некима, пресуде се дијеле на дјелимичне и потпуне пресуде.На крају, у односу на 
држање странака у поступку, пресуда може бити због пропуштања, на основу признања, 
на основу одрицања или на основу контрадикторног расправљања.

19  З. Ивошевић, М. Ивошевић, Огледи на тему Закона о раду – друго допуњено 
издање, Глосаријум, Београд, 2003. год., стр. 238-241.
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3. Спорови из радног односа

О радном спору као спору радника против послодавца, преходно 
је било ријечи. Када су у питању спорови из радног односа, односно 
спорови који настају по основи тужбе послодавца против радника 
неопходно је истаћи да ти спорови нису честа појава. Ово посебно због 
саме природе радног односа и из разлога што послодавац одлучује о 
правима, обавезама и одговорностима из радног односа. 

Међутим, с обзиром да је радни однос, уговорног карактера, те 
да радник и послодавац своја међусобна права, обавезе и одговорности 
регулушу уговором као појединачним актом, могуће је и да до повреде 
уговорних одредби или одредби закона дође од стране радника, његовом 
фактичком радњом (чињењем или нечињењем). 

Фактичка радња којом се повређује закон и уговорна обавеза може 
се тицати: савјесног и одговорног рада, некоришћење одговарајућих 
средстава заштите на раду, необавјештавање послодавца о неисправности 
на објектима и на средствима рада, затим забрана конкуренције, стручног 
оспособљавања и усавршавања, проузроковања штете послодавцу на 
раду и у вези са радом, непоштовање прописа о заштити на раду и тако 
даље. У свим овим и другим ситуацијама, послодавац може поднијети 
тужбу против радника.

ЗОР садржи одредбе о заштити поводом повреде права послодавца 
(споровима из радног односа). Тако према чл. 102. Закона, за штету 
коју на раду или у вези са радом причини трећем лицу, радник и 
послодавац одговарају солидарно. Став 2. наведеног члана даје право 
послодавцу који је накнадио штету трећем лицу, да захтјева да му радник 
накнади исплаћени износ. Члан 105. Закона, прописује да ако се између 
послодавца и радника не постигне сагласност о висини и начину накнаде 
штете, оштећена страна своје право на накнаду штете оставује путем 
надлежног суда, у складу са законом.

На питања накнаде штете причињене на раду или у вези са 
радом која нису посебно уређена овим законом, примјењује се прописи 
облигационог права (чл.106).

Према наведеним одредбима несумљиво произилази да законо-
давац прави разлику између радног спора и спорова из радног односа. 
Оно што је битно напоменути да изузеци који се односе на радне спорове 
(хитност, рокови и рок за жалбу) се примјењују и приликом рјешавања 
ових радних спорова од стране суда.
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4. Посебна (заједничка) правила у 
парницама из радних односа

Чланом 419. до 422 ЗПП прописана су посебна правила за поступке 
у парницама из радних односа. Та посебна правила односе се на хитно 
рјешавање радних спорова, парациони рок и рок за жалбу на пресуду.

Према члану 420. Закона, у поступку у парницама из радних 
односа, а нарочито при одређивању рокова и рочишта, суд ће увијек 
обраћати нарочито пажњу на потребу хитног рјешавања радних спорова. 
Хитност поступања је условљена социјалним карактером права из 
радног односа, који не трпи отезање поступка, пролонгирање парничних 
радњи, тромост у доказивању и сваку другу процесну спорост. Радни 
спор се мора брзо окончати и ријешити, и отуда одређен налог суду да 
радне спорове ријешава брзо, ефикасно и ажурно. Осим обавезе хитног 
рјешавања радних спорова, нема других норми које би прописивале 
рокове окончавања радних спорова пред надлежним судом.

Суд мора нарочиту пажњу у том погледу обратити на потребу 
хитног рјешавања радних спорова јер су они међу другим парницама 
из радног односа најургентнији пошто погађају не само радника, већ и 
чланове његове породице. 

Општи рок за добровољно извршење чинидбе (парициони рок) 
наложен правноснажном пресудом у парничном поступку износи 30 
дана. Због потреба да се радни спорови рјешавају брже од осталих, 
посебно због својих социјалних карактеристика, закон за радне спорове 
овај парициони рок скраћује на 15 дана. 

Рок почиње тећи првог наредног дана послије достављања 
правноснажне пресуде, а истиче са последњим даном од дана његовог 
почетка. Ако тужени добровољно у овом року не извши чинидбу из 
пресуде, тужилац стиче право да тражи принудно извршење пресуде.

Рок за жалбу на пресуду односно ријешење из радних односа 
износи 15 дана (чл. 422) чиме се одступа од општег рока за подношења 
жалбе по члану 203. ЗПП, који прописује да против пресуде донијете у 
првом степену странке могу изјавити жалбу у року од 30 дана од дана 
доношења пресуде. Скраћивањем рока за жалбу доводи се до убрзавања 
парничног поступка, па самим тим и заштите права.

Рок за жалбу је преклузиван, што значи да се његовим пропуштањем 
губи право на жалбу, донесена пресуда постаје правноснажна, а самим 
тим и извршна. 

Других посебних правила која би била посебно карактеристична за 
ове врсте спорова и њихову правну природу ЗПП не предвиђа, што значи 
да евентуално одређивање заштитих мјера (мјера обезбјеђења) суд на 
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основу захтјева тужиоца (односно предлагача обезбјеђења) може односно 
треба одредити примјеном општих правила парничног поступка.

5. Принудно извршење пресуде

У парницама из радних спорова пресуде се извршавају када 
постану правноснажне. Конститутивне и деларативне пресуде нису 
подесне за извшење, из разлога што њима суд само поништава одређене 
акте односно утврђује постојање одређених права или правног односа. 

Извршива је само кондемнаторна пресуда која садржи осуду 
на неку новчану или неновчану обавезу. Идеална је ситуација ако 
се извршава добровољно од стране послодавца у париционом року. 
Међутим, ако парициони рок (рок за добровољно извршење правоснажне 
судске пресуде) протекне, а послодавац пресуду не изврши, радник 
ће приједлогом покренути поступак принудног извршења. Поступак 
принудног извршења спроводи изврши суд према одредбама Закона о 
извршном поступку (ЗИП)20. 

Извршни поступак представља систем правних норми које уређују 
одлучивање о принудном извршењу, поступак спровођења извршења, 
укључујући и радње обезбјеђења потраживања, као и својства, процесни 
положај странака и других субјеката у извршном поступку. Поступак 
се покреће радњом овлашћеног субјекта која се зове приједлог (члан 3. 
став 1. ЗИП). Уз приједлог се подноси извршна исправа, која представља 
појединачан правни акт који потиче од суда или другог органа, којим је 
утврђено потраживање. Под извршном исправом која потиче од другог 
органа подразумјева се и Споразум о мирном рјешавању радног спора 
закључен код Агенције за мирно рјешавање радних спорова, из разлога 
што је законодавац овим актима дао својство извршне исправе (члан 25. 
Закона о мирном рјешавању радних спорова21).

Основни циљ извршеног поступка је да се постигне остварење 
субјективног права извршног повјериоца, које извршни дужник није 
извшио добровољно у остављеном париционом року. 

Битна карактеристика судског извршног поступка је и примјена 
непосредне или посредне принуде према дужнику који се не понаша 
у складу са правноснажном одлуком. Данас је у савременим правима 
правило да се извршење спроводи на имовини дужника, а не на његовој 
личности. То значи да на личним добрима дужника (живот, слобода, 
тјелесни интегритет) принуда не смије бити примјењена.

20  Закон о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10 и 57/12).

21  Закона о мирном рјешавању радних спорово („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 71/09, 110/11)
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Приједлог за извршење подноси се мјесно надлежном основном 
суду. Извршење се дозвољава рјешењем о извршењу које доноси извршни 
судија које се може побијати приговором или жалбом. Извршење се 
спороводи по општим правилима извршног поступка, односно посебним 
правилима када је у питању враћање радника на рад. 

Према посебним одредбама ЗИП-а за одлучивање о приједлогу 
за извршење на основу извршне исправе којом је послодавцу наложено 
да запосленика врати на рад или да члана тијела извршеника врати у 
службу и за саму спроведбу извршења, мјесно је надлежан суд на чијем 
је подручју заснован радни однос.

За подношење приједлога за извршење прописан је преклузиван 
рок. Тај рок износи 30 дана, а према Закону тече од дана када је тражилац 
извршења стекао право дај приједлог поднесе. Сматра се да је радник 
стекао право да поднесе приједлог по протеку рока за добровољно 
извршење одређено у извршној исправи.

Враћање запосленог на рад односно у службу је незамјењива радња 
послодавца. Радња може бити реализована на два начина: новчаним 
кажњавањем и налагањем исплате накнаде плате. Новчану казну изриче 
суд послодавцу. Наиме, суд прво одређује рок у коме је послодавац 
дужан поступити, тј. вратити запосленог на рад односно у службу, под 
претњом новчане казне за послодавца и одговорно лице код послодавца. 
Ако послодавац у остављеном року не испуни своју обавезу суд спроводи 
извршење наплатом изречене новчане казне и истовремено доноси ново 
рјешење о одређивању новог рока за враћање запосленог на рад односно 
у службу под претњом веће новчане казне. Ако послодавац у остављеном 
року поново не испуни своју обавезу суд поступа на исти начин, тј. 
спроводи извршење наплатом изречене новчане казне и истовремено 
доноси ново рјешење о одређивању новог рока. Овако поступање суда 
могуће је док укупан збир новчаних казни не достиге десетороструки 
износ прве ночане казне. Тражилац извршења који је поднио приједлог 
да буде враћен на рад, односно у службу, може предложити да суд донесе 
рјешење којим ће одредити да му је извршеник дужан исплатити на 
име плате мјесечне износе доспјеле од правноснажности одлуке па док 
поново не буде враћен на посао (накнада плате), те одредити извршење 
ради наплате досуђених износа. Овај приједлог може бити спојен с 
приједлогом за извршење ради враћања на рад односно у службу, или 
може бити поднесен накнадно, до завршетка извршног поступка.Суд 
доноси рјешење када усваја приједлог и досуђује тражиоцу извршења 
накнаду плате. Накнада плате одређује се у износу који би тражилац 
извршења остварио да је био на раду, укључујући и порезе и друга 
давања по основу плате. Ако је суд дјелимично прихватио захтјев за 
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исплату накнаде, упутиће тражиоца извршења да остатак остварује у 
општем парничном поступку пред судом.

6. Закључак

Посматрајући одредбе Закона о парничном поступку видљиво је да 
је грађанско правна заштита обезбјеђена и радницима и послодавцима. 
Оно што је неопходно разликовати, а што судска пракса кроз своје 
појединачне одлуке и чини, јесте особености (специфичне карактеристике) 
поменутог закона када је у питању радни спор, односно спор из радног 
односа. Само овај први ужива бенефите Закона о парничном поступку. 
Ти бенефити тичу се првенствено хитности поступања суда у радним 
спорова (спор по тужби радника против послодавца), краћих рокова за 
добровољно извршење, краћих жалбених рокова, и слично. Међутим, 
спорови из радних односа (спорови по тужбама послодаваца против 
радника) рјешавају се примјеном општих правила парничног поступка. 

У погледу тужби, пресуда, извршног поступка, између радних 
спорова и спорова из радног односа, разлика се не прави, што значи, 
да важе и примјењују се опште одредбе Закона о парничном поступку.
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Civil legal Protection of Rights arising from 
Employment in the Republic of Srpska

Summary
The paper deals with issues of civil legal protection of rights of workers 

in labor disputes in the Republic of Srpska, taking into account the general 
and specific rules of the Law on Civil Procedure, which are important for 
protection of the violated rights of workers. The author points out determina-
tion of the jurisdiction of courts, parties - their representatives and proxies. 
Besides this, the paper analyzes complaints, deadlines for initiation of a labor 
dispute and the judgment whose character depends on the nature of the claim, 
ie. claims of workers. Differences between the labor dispute and the dispute 
arising from employment, as well as specific rules that are immanent for all 
lawsuits arising from employment.

Keywords: labor dispute, court’s jurisdiction, a dispute arising from 
employment, special rules, enforcement.
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ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ПЕНЗИЈЕ ЗА 
ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕЊА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Апстракт: У раду је размотрено питање коришћења пензије за 
време запослења, односно обављања самосталне делатности, са 
упоредно-правног и са социјално-политичког аспекта. Упоредно 
правна анализа је показала да већина западно европских земаља 
допушта коришћење пензије за време запослења. Оправдање 
за овакав приступ може се наћи у настојању да се појача 
конкуренција на тржишту рада у условима пуне запослености. 
С друге стране, већина земаља насталих на подручју бивше СФРЈ 
ограничава коришћење пензије за време запослења. Изузетак 
су Србија и Црна Гора, иако је у овим земљама висока стопа 
незапослености. 
Разматрани аргументи економске и социјалне политике гово-ре 
у прилог опредељењу да у друштву са високом стопом незапосле-
ности приоритет у запошљавању имају лица која немају других 
прихода, јер није праведно да припадници старије популације 
добијају пензију и раде, док они млађи немају запослење. Стога 
је закључено да је у Србији неопходно преиспитати политику 
коришћења пензије.

Кључне речи: право на коришћење пензије за време запослења, 
стопа незапослености, државе наследнице СФРЈ, тржиште 
рада.
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Увод

Смисао пензијског осигурања јесте да обезбеди социјалну 
сигурност осигуранику у моменту када постане неспособан да ради 
и зарађује, односно када достигне прописану стааросну границу. 
Пензија представља замену зараде и њен наставак чија висина углавном 
зависи од дужине трајања осигурања и висине уложених средстава у 
ово осигурање. У новије време узима се у обзир и очекивано трајање 
коришћења пензије. Продужено трајање живота довело је до дужег 
коришћења пензије, па се пензијски системи настоје заштити подизањем 
старосне границе за одлазак у пензију. Истовремено се осигураници 
подстичу да раде што дуже и тако одложе почетак коришћења пензије. 
Међутим, неки осигураници су заинтересовани да наставе радити 
упоредо са коришћењем пензије.  

Могућност коришћења пензије за време рада – било запослења, 
било обављања самосталне делатности – делује врло примамљиво 
са становишта млађих корисника пензије, који се још увек налазе у 
радно активном добу, тј. нису достигли општу старосну границу. Ова 
могућност је нарочито привлачна за пензионере са ниском пензијом 
под условом да за њиховим радом постоји тражња на тржишту рада 
коју прати и одговарајућа зарада. Притом се полази са становишта 
да је пензија чисто економска категорија. Међутим, са становишта 
друштва као целине питање пуне запослености је веома важно, па 
није праведно да корисници пензије добијају пензију и раде док они 
млађи немају ни запослења ни пензију. Овде се, дакле, отвара и питање 
карактера пензијског примања, тј. да ли је пензија економска или 
социјална категорија. Наравно да одговор на ово питање зависи и од 
конкретних економских и социјалних прилика у одређеној заједници, 
али и од принципа на којима је организован пензијски систем. Нема 
сумње да се различито гледа на пензијски систем зависно од тога 
да ли је заснован доминантно на солидарности или на принципу 
сразмерности, или је потпуно заснован на принципу осигурања. С тим 
у вези биће интересантно упоредити сличности и разлике по питању 
могућности запослења, односно обављања самосталне делатности за 
време коришћења пензије у пензијским системима устројеним по истом 
моделу, као што је то случај у већини источно-европских земаља које су 
прихватилие вишеслојни модел Светске банке. Исто тако су у појединим 
земљама мењана решења по овом питању, у непромењеном концепту 
пензијског система, иако се околности нису битно мењале, или су се 
чак мењале у неповољном смислу, као што је то случај у нашој земљи.  
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Тако у пензијском систему Србије, коришћење пензије за време 
запослења, није било дозвољено до 1983. године, а било је онемогућено и 
у периоду 2001-2002. године, до Одлуке Савезног уставног суда којом је 
утврђена несагласност наведене одредбе са Уставом Савезне Републике 
Југославије, при чему је интересантно да је остала на снази одредба којом 
је било прописано да се кориснику пензије за време рада у иностранству 
обуставља исплата пензије, чиме су били стављени у неједнак положај 
пензионери зависно од државе у којој  су обављали радну активност. 

У наставку рада ће бити извршена упоредно правна анализа права 
на коришћење пензије за време запослења. Најпре ће бити изложена 
генеза овог права у Републици Србији а потом ће бити анализирана 
решења у државама сукцесорима бивше СФРЈ, као и у земљама Европске 
уније. Посебно је  размотрен  правни основ на који се позвао Савезни 
уставни суд у наведеној Одлуци. На крају су анализирани социјални 
и економски аргуменати pro et contra коришћења пензије за време 
запослења, односно обављања самосталне делатности, после чега су 
изложени закључци.  

1. Генеза домаћег законодавства

Посматрано у протеклих пола века може се уочити да се у 
пензијском систему Републике Србије мењао режим коришћења старосне 
пензије за време запослења, односно обављања самосталне деланости. У 
посматраном периоду исплата породичне пензије члану породице који 
се запосли или започне обављање самосталне делатности припадала је 
само у време важења Закона о пензијском осигурању из 1957. године и 
то у износу од 50%.

Овај  Закон је у истој сразмери ограничио исплату старосне 
пензије у износу од 50% кориснику који се запосли са пуним радним 
временом или започне да обавља самосталну делатност. Интересантно 
је да је истом одредбом било прописано да осигураник може остварити 
пензију (по испуњењу услова) и наставити да ради.1 Такође је Закон 
о инвалидском осигурању  прописао да инвалиду рада I категорије 
кориснику инвалидске пензије који се запосли најмање са половином 
радног времена или започне да обавља самосталну делатност не припада 
пензија, док се инвалиду рада II и III категорије пензија умањује 50%.2

Основни Закон о пензијском осигурању из 1964. године ограничавао 
је у одређеној мери коришћење старосне пензије зависно од навршеног 
пензијског стажа и обима радног времена.3 Тако није припадала пензија 

1  Чл. 141-144. Закона о пензијском осигурању, Службени лист ФНРЈ 51/57...53/62.
2  Члан 173. Закона о инвалидском осигурању, Службени лист ФНРЈ 49/58.
3  Члан 104. Основног закона о пензијском осигурању, Сл. лист СФРЈ 51/64.
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кориснику који ступи у радни однос и ради са половином или више од 
половине радног времена или започне да врши делатност по основу које 
је осигуран ако је остварио старосну пензију пре навршења пензијског 
стажа од 40 година (мушкарац), односно 35 година (жена). Изузети су 
били само корисници пензије који су се бавили самосталном уметничком 
делатношћу. Дакле, корисницима старосне пензије који се запосле радећи 
са мање од половине радног времена, као и  корисницима старосне 
пензије који су навршили пензијски стаж од 40, односно 35 година (жена) 
пензија се исплаћивала у пуном износу без обзира да ли су остваривали 
зараду или другу врсту новчане награде за своје радно ангажовање. 
Интересантно је да је Основни Закон о инвалидском осигурању4 прописао 
да кориснику инвалидске пензије који се запосли или врши самосталну 
делатност не припада пензија за време таквог запослења, да би изменом 
Закона ово ограничење важило само за случај запослења најмање са 
половином радног времена.5 Каснији закони нису ограничавали исплату 
инвалидске пензије за случај запослења, већ је поновно ступање у 
осигурање захтевало проверу утврђене неспособности за рад.

Закон о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања 
из 1982. године садржао је одредбу која је давала могућност републикама 
и покрајинама да ограниче коришћење стечених права у случају ступања 
корисника пензије у радни однос или вршења самосталне делатности.6 
Интересантно је истаћи да је поводом ове одредбе покренута иницијатива 
за оцену уставности са образложењем да су права по основу рада 
неотуђива, па се не могу ограничавати, при чему је Уставни суд СФРЈ, 
полазећи од чињенице да се обустављањем исплате право на пензију не 
губи, већ се само пензија не може користити док трају околности наведене 
у овој одредби, заузео становиште да је оспорена одредба у складу са 
Уставом.7 Међутим, док је на подручју Републике ван покрајина било 
онемогућено коришћење пензије за време запослења или обављања 
самосталне делатности на подручју СФРЈ, у АП Војводини није било 
ограничења. Истовремено је у републичком закону постојао институт 
делимичне пензије који је омогућавао коришћење пензије у износу од 
60% ако радник уз сагласност послодавца настави да ради са половином 
радног времена.8 

4  Члан 170. Основног закона о инвалидском осигурању Сл. лист СФРЈ 10/65.
5  Члан 7. Закона о изменама и допунама Основног закона о инвалидском осигурању, 

Сл. лист СФРЈ 14/66
6  Члан 85. Закона о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања, 

Сл. лист СФРЈ 23/82, ...44/90.
7  Решење У-број 483/87 од 13. септембра 1988. године.
8  Чл. 128. и 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању радника, Сл. гласник 

СРС 13/83...20/90 и члан 99. Закона о пензијском и инвалидском осигурању радних 
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Закон о пензијском и инвалидском осигурању из 1992. године9 
није ограничавао исплату пензије за време запослења или обављања 
самосталне делатности на подручју Републике, али је Закон из 1996. 
године прописао да се кориснику пензије за време рада у иностранству 
обуставља исплата пензије уколико међународним уговором није 
друкчије одређено.10

Као што је напред наведено, коришћење пензије за време запослења 
било је онемогућено и у периоду 2001-2002. године када је била на 
снази одредба члана 32. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о 
основама пензијског и инвалидског осигурања којом је прописано да  се 
„кориснику пензије који се на територији Савезне Републике Југославије 
запосли, односно почне да обавља самосталну делатност по основу 
које је обавезно осигуран, обуставља исплата пензије за време трајања 
запослења, односно обављања самосталне делатности.“11 Међутим, 
Одлуком Савезног уставног суда утврђена је несагласност наведене 
одредбе са Уставом Савезне Републике Југославије о чему ће бити више 
речи у наставку рада. Закон о пензијском и инвалидском осигурању из 
2003. године наставио је да обуставља исплату пензије кориснику за 
време рада у иностранству.12 

2. Упоредно право

Пре упоредно-правне анализе треба рећи да је једини релевантан 
правни извор универзалног права  Конвенција Међународне организације 
рада број 102 о минималним нормама социјалног обезбеђења из 1952. 
године којом је на врло флексибилан начин уређено право на коришћење 
пензије за време запослења, односно самозапослења.13 Наиме, одредбом 
члана 26. став 3. предвиђено је да ...„национално законодавство може 
обуставити давања ако лице, које би на ова давања имало право, обавља 
одређене делатности уз награду, или смањити давања која се заснивају на 
плаћању доприноса, ако зарада корисника прелази прописани износ...“.14 

људи који самостално обављају делатност личним радом, Сл. гласник СРС 13/83, 20/90.
9  Закон  о пензијском и инвалидском осигурању, Службени гласник РС 27/92...12/96
10  Члан 88. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Сл. Гласник 

РС 52/96...29/01.
11  Закон је објављен у Службеном листу СРЈ број 70/2001.
12  Члан 121. став 2 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Сл. гласник 

РС 34/03... 75/14.
13  Вид. Б. Шундерић, Право међународне организације рада, Правни факултет 

Универзитета у Београду, Београд, 2001. стр. 542-3
14  Конвенција МОР-а број 102 о минималној норми социјалног обезбеђења, 

Службени лист ФНРЈ Додатак 1/1955.
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Са становишта упоредног права посебно је интересантно извршити 
поређење међу земљама насталим на подручју бивше СФРЈ, с обзиром 
да су пензијски системи ових земаља настали из јединствено уређеног 
система који је био на снази до 1973. године, после чега су настале мање 
разлике по питањима која нису потпадала под опсег основних права. 
Управо је то случај био и са коришћењем пензије за време запослења, 
које је било у надлежности република и покрајина СФРЈ. Разлике по 
овом питању појавиле су се у време важења Закона о основним правима 
из пензијског и инвалидског осигурања из 1982. године, и то, како је 
напред наведено и на подручју саме Републике Србије. 

Актуелни прописи из области пензијског осигурања разликују 
се и због различитих модела организације пензијског осигурања који 
су изабрани у појединим земљама. Док су Хрватска и Македонија 
прихватиле вишеслојни модел осигурања са обавезним приватним, 
обавезним јавним и добровољним пензијским осигурањем, остале земље 
су остале на наслеђеном, традиционалном концепту обавезног јавног 
осигурања, који су допуниле са добровољним пензијским осигурањем. 
Словенија је специфична по томе што је приватизовала сегмент 
пензијског осигурања који се тиче периода осигурања са увећаним 
трајањем. Међутим, разлике по питању коришћења пензија за време 
рада су, ипак, независне од модела пензијског система, јер су управо 
најизраженије у оквиру традиционалног пензијског модела.

Тако су Србија и Црна Гора после доношења наведене Одлуке 
Уставног суда СРЈ из 2002. године омогућиле несметано коришћење 
пензије без обзира да ли се пензионер запослио или започео да 
обавља самосталну делатност. Престанак осигурања је услов само за 
остваривање права на старосну пензију, али не и за даље коришћење.15  
У Србији су приватни предузетници изузети и од ове обавезе (члан 82а 
ст. 4). Спорно је, као што је напред наведено, што је у периоду 2002-2014. 
године обустављана исплата пензије за време запослења у иностранству.

Федерација Босне и Херцеговине садржи специфично решење по 
коме се пензија обуставља корисницима који нису навршили 40 година 
стажа осигурања, односно 65 година живота, да би се после испуњења 
ових услова наставило са исплатом.16 Разлог обустављања је, дакле, 
превремено остваривање права на пензију чиме се млађи пензионери 
подстичу да остану у осигурању све до навршетка услова за тзв. пуну 
пензију. Истовремено у Републици Српској се обуставља исплата пензије 
кориснику који се запосли или почне обављати самосталну делатност у 
земљи или иностранству.17

15  Члан 95. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Сл. лист РЦГ 
54/03...66/12.

16  Чл. 114. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Сл.лист ФБиХ 29/98...4/09
17  Члан 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Сл. Гласник Републике 
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Бивша Југословенска Република Македонија, такође, обуставља 
исплату пензије кориснику који се запосли или започне обављати 
самосталну делатност у земљи или иностранству.18 Хрватска има 
вишеслојни модел пензијског осигурања, као и Македонија, али је 
нешто флексибилније уредила ово питање. Наиме, иако се у начелу 
обуставља исплата пензије кориснику који се запосли или започне 
обављати самосталну делатност, постоје бројни изузеци. Најпре су 
изузети корисници старосне пензије који су навршили старосну границу 
од 65, односно 61 годину (жене) ако су наставили да раде до ½ радног 
времена уз измењен уговор о раду, као и корисници старосне пензије 
који обављају сезонске послове у пољопривреди или остварују доходак 
у другим делатностима. Такође су изузети корисници инвалидске 
пензије којима је утврђена професионална неспособност за рад, као и 
корисници инвалидске пензије којима је утврђен делимични губитак 
радне способности.19

Словенија је још детаљније разрадила изузетке од општег правила 
да се обустави исплата пензија за време запослења. Специфичност 
Словеније јесте у институту радне пензије чијим корисницима се 
умањује пензија сразмерно радном времену ако раде најмање четири 
часа дневно. Тако се исплаћује половина пензије кориснику који ради 
четири часа дневно, а само 12,5% пензије кориснику који ради седам 
часова днено.20 Специфичност Словеније је што обуставља исплату 
пензије и кориснику који је млађи од 63 године а обавља пољопривредну 
делатност, ако остварује више од 60% просечне зараде прерачунато на 
месечном нивоу.

Могућност коришћења пензије за време запослења у земљама 
Европске уније није обухваћена процесом хармонизације националних 
прописа у области политике запошљавања. Европска социјална повеља 
не садржи одредбу која се односи на могућност коришћења пензије за 
време запослења, односно обављања самосталне делатности. Једино је од 
значаја да ова Повеља, у намери да обезбеди ефективно остваривање права 
на социјалну сигурност, обавезује стране уговорнице да закључивањем 
билатералних и мултилатералних споразума, или на други начин, и 
зависно од услова постављених у таквим споразумима, обезбеде једнак 
третман држављана других држава уговорница са третманом сопствених 
држављана у погледу права на социјалну сигурност, укључујући и 
Српске 134/11.

18  Члан 148. Закона за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник 
на РМ 98/2012. 

19  Члан 99. Закона о мировинском осигурању, Народне новине РХ 157/13., 151/14.
20  Чл. 40. и 116. Закона о покојнинскем ин инвалидскем заваровању, Урадни лист 

РС 96/12
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задржавање погодности које проистичу из законодавства о социјалној 
сигурности, без обзира на кретања које заштићена лица могу да предузму 
између територија страна уговорница.21 Може се закључити да из ове 
одредбе проистиче и неоснованост неједнакости које кориснику пензије 
доноси запослење у земљи уговорници. 

Кад је реч о националним прописима у земљама Европске уније 
може се констатовати да се најчешће не обуставља исплата пензије у 
случају када се корисник запосли или започне обављати самосталну 
делатност. У Чешкој и Литванији обуставља се исплата превремене 
пензије, као и у Шпанији када су у питању превремене пензије остварене 
због незапослености.22 Овакво решење је потпуно разумљиво, јер је 
сврха пензије, као замене зараде, да обезбеди социјалну сигурност по 
престанку рада. 

Ирска, Луксембург, Малта и Финска обустављају исплата 
пензије за кориснике који се запосле или започну обављати самосталну 
делатност, с тим да Финска наставља са исплатом универзалне пензије 
која се остварује независно од постојања и трајања осигурања.23 Грчка, 
Француска и Пољска обустављају исплату пензије зависно од висине 
зараде, односно укупних примања.24 Управо овакво решење следи 
смисао пензијског осигурања и његов задатак да обезбеди социјалну 
сигурност лицу које је престало да зарађује у мери која му обезбеђује 
егзистенцију. Стога му се исплаћује пензија само у висини која ће 
му надокнадити зараду до одговарајућег износа. Тако се у Пољској 
корисницима-осигураницима млађим од прописане старосне границе 
пензија по основу социјалног осигурања умањује ако остварују зараду 
у распону од 70-130% просечне зараде, а онима који зарађују изнад тог 
нивоа пензија се обуставља.25 У Француској се захтева шест месеци паузе 
ако пензионер настави да обавља исту активност као и пре пензионисања, 
а потом се пензија умањује у сразмери од 30-70% зависно од радног 
времена. Притом је правило да износ пензије и нове зараде не може бити 
већи од последње пуне зараде остварене пре пензионисања.26

21  Члан 12. Ревидиране Европске социјалне повеље, Службени гласник РС – 
Међународни уговори број 42/09.

22  Social Security Administration, ISSA, Social Security Programs Throughout the 
World, Europe 2012, Washington DC, 2012. стр. 72,186,278.

23   Ibid, стр. 142, 192,197, 91.
24  Ibid, стр. 117.
25  Ibid, стр. 229.
26  Ibid, стр. 99-100.
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3. Одлука Савезног уставног суда СРЈ

Као што је напред наведено у правним претходницима Републике 
Србије постоје опречна становишта највиших судских инстанци. Док је 
Уставни суд СФРЈ утврдио да није неуставна одредба која ограничава 
коришћење пензије за време запослења, дотле је Савезни уставни 
суд СРЈ одлучио супротно, иако између Устава СФРЈ и Устава СРЈ 
није било разлике у погледу прописаног начина коришћења пензије. 
Размотрићемо овде аргументацију Савезног уставног суда СРЈ (СУС) 
изнету у образложењу његове Одлуке27. Интересантно да СУС у напред 
наведеној Одлуци којом је утврдио несагласност са Уставом законске 
одредбе о обустави исплате пензије за време запослења, односно 
обављања самосталне делатности није ценио карактер пензије, већ се 
ограничио на право на рад, полазећи од аката међународног права. 
Наиме, СУС је утврдио да се право на пензију „не може ни укинути ни 
ограничити ако се истовремено користи Уставом зајемчена слобода рада 
и привређивања и слобода избора занимања и запослења  (чл.54. и 69. 
Устава СРЈ)“  позивајући се притом, на одредбе Међународног пакта о 
економским, социјалним и културним правима којима се сваком лицу 
признају право на рад и животни стандард довољан за њега самог и 
његову породицу.

СУС констатује да су остваривање права на пензију и коришћење 
тог стеченог права два неодвојива елемента једног истог имовинског 
права, при чему сматра да, у суштини, нема сразмерности између јавног 
материјалног интереса државе, с једне стране, и интереса појединца 
да заштити своја имовинска права, да би се коришћење права на 
пензију, које несумњиво има свој имовински израз, могло ограничити 
у случају запослења после испуњености услова за остваривање права 
на пензију. Такође, по мишљењу СУС-а наведене одредбе Закона нису 
сагласне са Уставом јер доводе у неравноправан положај кориснике 
пензије на територији СР Југославије, зависно од тога да ли су право 
на пензију остварили код организације за осигурање на територији 
СРЈ или ван територије СРЈ, а користе га у СРЈ, па тада могу несметано 
да обављају самосталну делатност или да се запосле. Истовремено се 
оспорене одредбе не односе подједнако на све који остварују додатне 
приходе иако су остварили право на пензију и користе је (нпр. приход 
од ренте, од обављања пољопривредне делатности и сл.). Такође, по 
схватању СУС-а оспорене одредбе не само да ограничавају стечена права 
грађана, већ имају и повратно дејство јер угрожавају правну сигурност 

27  Одлука о оцењивању уставности одредаба члана 32.  Закона о изменама и 
допунама Закона о основама пензијског и инвалидског осигурања објављена је у Сл. 
листу СРЈ 39/02.
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пензионера пошто се примењују и на кориснике права на пензију који су 
се запослили, односно отпочели са обављањем самосталне делатности 
по прописима који су то дозвољавали пре ступања на снагу Закона што 
је несагласно са Уставом.  

Заиста је тешко схватити да је највиша судска инстанца донела 
спорну Одлуку са наведених разлога. Напоменућемо овде само неколико 
правно релевантних чињеница које СУС није узео у обзир приликом 
доношења своје одлуке. Најпре, СУС потпуно игнорише једину правно 
релевантну регулативу из ове области донету под окриљем Уједињених 
нација, наведену Конвенцију Међународне организације рада број 102 
о минималним нормама социјалног обезбеђења из 1952 године, која је 
предвидела да национално закодавство може обуставити давања ако би 
лице, које на ова давања има право, обављало одређене делатности уз 
награду, или смањити давања ако зарада корисника прелази прописани 
износ. Дакле, с обзиром да је ФНРЈ ратификовала ову Конвенцију још 
1954. године она је саставни део правног система Републике Србије и 
није смела бити заобиђена у оцени уставности норме која се непосредно 
на њу ослања, с обзиром да запослена лица којима се пензија обуставља 
остварују зараду тј, награду и притом, плаћају допринос. Дакле, реч је 
о одредби која се у потпуности темељи на ратификованој Конвенцији 
МОР-а.28 Уместо тога СУС се позвао на потпуно правно ирелевантан 
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима 
апострофирајући његове одредбе о праву на рад и животни стандард 
грађана. 

Такође је правно неутемељена оцена СУС-а да је оспорена одредба 
неуставна јер ограничава стечена права, при чему се позива на уставом 
загарантовану слободу рада и привређивања. Овде СУС потпуно изврће 
садржину оспорене норме, па уместо да оцени сагласност са Уставом 
„обуставу исплате пензије кориснику који се запосли, односно почне 
да обавља самосталну делатност“ он преиспитује постојање уставом 
загарантоване слободе рада и привређивања. Дакле, на делу је потпуна 
замена  теза, па се обустављање исплате за време рада посматра као 
забрана рада за време примања пензије. Притом, оспорена норма није 
имала повратно дејство, и није угрозила правну сигурност пензионера 
пошто се примењивала, као и остале одредбе Закона, после његовог 
ступања на снагу.  

28  Скупштина ФНРЈ се према ратификационом инструменту који је достављен 
Међународном бироу рада,  обавезала на примену I, II, III, IV, V, VI VIII и X дела као 
и одговарајућих делова VII, IX, X, XII, XIII и XIV дела, а наведени члан 26. припада 
делу V. Вид. Р. Пешић, Међународне Конвенције рада, Просвета, Београд, 1968. стр. 202.
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Посебно је занимљиво како је СУС установио несагласност 
оспорене одредбе са Уставом из разлога што доводи у неравноправан 
положај кориснике пензије на територији СР Југославије, у зависности 
код које организације за осигурање су остварили право на пензију. 
Правна претпоставка СУС-а јесте да друге земље не ограничавају 
право на коришћење пензије у случају запослења што, као што смо 
видели, није тачно. Оно што је важније јесте чињеница да неједнакост 
о којој је овде реч није последица правног система наше земље, већ је 
проузрокована различитим националним прописима у овом сегменту 
пензијског осигурања, па не може да буде предмет разматрања са 
становишта уставности. Истовремено је Савезни уставни суд својом 
одлуком ставио у неједнак положај кориснике „домаће“ пензије за време 
рада у другој држави, с обзиром да је остала на снази одредба члана 
88. став 2. Републичког Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
која прописује да се кориснику пензије за време рада у иностранству 
обуставља исплата пензије уколико међународним уговором није 
друкчије одређено.29 Идентичну одредбу садржао је и актуелни Закон 
о пензијском и инвалидском осигурању све до измена из 2014. године.30

Посебно је несхватљиво становиште СУС-а да оспорена одредба 
Закона има повратно дејство јер угрожава правну сигурност пензионера 
пошто се примењује и на кориснике права на пензију који су се запослили, 
односно отпочели са обављањем самосталне делатности пре ступања 
на снагу Закона. Режим коришћења пензија једном уређен је, дакле, по 
мишљењу овог Суда, непроменљив. Такође, што се тиче становишта о 
неравноправном положају оних корисника пензије који раде нелегално 
са оним корисницима који легално остварују зараду, мора се приметити 
да то није последица која се може непосредно довести у везу са 
ограничавањем коришћења пензије, већ је реч о знатно ширем проблему 
постојања нелегалног рада и укупних последица које произилазе из ове 
појаве, нарочито оних у области јавних финансија. Апсурдно је да је 
највиши орган судске власти у сегменту безакоња пронашао аргумент 
за оцену усаглашености оспорене норме са Уставом. 

4. Социјално-еконоски разлози обустављања исплате пензије

Остало је, дакле, у Одлуци СУС-а у суштини недирнуто питање 
карактера пензије као давања из социјалног, односно јавног пензијског 
осигурања. Јавно правни карактер социјалног и посебно пензијског 

29  Члан 88. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Сл. гласник 
РС 52/96.

30  Члан 13. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, Сл. гласник РС 75/14. 
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осигурања, као обавезног осигурања за случај старости, смрти и 
неспособности за рад утврђен је Законом, док је Устав само прописао да 
се Република Србија стара о економској сигурности пензионера (члан 70). 
Спровођење ове уставне обавезе обезбеђено је кроз Законом утврђену 
државну гаранцију за обавезе фонда за остваривање права по основу 
пензијског и инвалидског осигурања (члан 173).

Свако осигурање се заснива на принципу ''do ut des'' (чинидба за 
услугу), док је социјално осигурање кориговало овај принцип социјалном 
функцијом која је базирана у доброј мери на обавезној солидарности 
осигураника. На принципу осигурања је управо и настало социјално 
осигурање под девизом – сви улажу а користе они код којих наступи 
осигурани ризик. Притом, уколико је принцип солидарности више 
изражен, онда је пензијско осигурање више социјална категорија, а мање 
осигурање. С обзиром да је у Закону о пензијском осигурању Републике 
Србије снажно присуство солидарности – инвалидска пензија нарочито 
ако је неспособност за рад изазвана повредом на раду или професионалном 
болешћу, старосна и инвалидска пензија за жене, најнижа пензија, 
стаж осигурања са увећаним трајањем по основу инвалидног својства, 
новчана накнада за помоћ и негу, новчана накнада по основу телесног 
оштећења, погребни трошкови – јасно је да пензија није само економска 
категорија како би је неки хтели прихватити.31 Пензије остварене по 
основу обавезног приватног пензијског осигурања ни у једној земљи се 
не обустављају, нити умањују. Реч је, дакле, о приватном – комерцијално 
организованом пензијском осигурању које је успостављено на тржишним 
принципима, па је и пензија остварена у овом осигурању економска 
категорија, те нема места довођењу ове пензије у везу са социјалним 
околностима. Овде је интересантно упоредити регулативу у земљама 
Европе које имају вишеслојни пензијски систем.32 

Као што је напред наведено Хрватска, Македонија, Литванија и 
Пољска ограничавају исплату пензије остварене по основу социјалног 
осигурања, при чему последње две ограничавају само исплату превремене 
пензије, док Хрватска то чини уз додатне услове.  

Управо социјални карактер пензијског осигурања, па и саме 
пензије пружа држави основ да обустави исплату пензије у периоду 
обављања неке делатности уз награду – зараду. Јер, најбитнији задатак 
пензијског осигурања јесте осигурање замене зараде која омогућава у 
старости (односно и раније у случају неспособности за рад) одржавање 

31  Вид. В. Голубовић, Заступљеност начела праведности у систему социјалног 
осигурања Србије, Радно и социјално право 1/2012, стр. 185-187.

32  Реч је о следећим земљама: Шведска, Пољска, Мађарска, Словачка, Литванија, 
Летонија, Естонија, Румунија, Бугарска, Хрватска и Македонија.



Др Велизар Голубовић, Право на коришћење пензије за време запослења у 
Републици Србији..., Радно и социјално право, стр. 187-204, XVIV (1/2015)

199

животног стандарда који произилази из дохотка зарађеног за време 
рада по основу кога је остварено осигурање и уплаћен допринос. Стога 
је најбитније да се доношење одлуке о обустављању пензије заснива на 
висини остварене зараде, односно укупних примања. Овакав принцип 
при обустављају исплате пензије примениле су Грчка, Француска и 
Пољска.33 Управо овакво решење следи смисао пензијског осигурања и 
његов задатак да обезбеди социјалну сигурност лицу које је престало 
да зарађује у мери која му обезбеђује егзистенцију. Стога се исплаћује 
пензија само у висини која ће њеном кориснику надокнадити зараду до 
одговарајућег износа.

Други важан моменат приликом доношења регулативе о коришћењу 
пензије за време запослења, односно обављања самосталне делатности 
тиче се политике запошљавања. Са становишта законодавца, опредељење 
између либералног и рестриктивног приступа запошљавању пензионера 
заснива се, у суштини, на потреби вођења економске политике пуне 
запослености, јер је са становишта друштва као целине питање пуне 
запослености веома важно, што значи да толеранција према радном 
ангажовању пензионера претпоставља постојање пуне запослености. 
Обратно, разумљиво је да у друштву са високом стопом незапослености 
(преко 10%) приоритет у запошљавању имају лица која немају других 
прихода, јер није праведно да припадници старије популације добијају 
пензију и раде, док они млађи немају ни запослењe. Као што показује 
преглед регулативе у европским земљама већина држава се определила 
за толерантан однос у погледу коришћења пензије за време запослења. 
Опредељење за овакав приступ може се првенствено тражити у 
релативно ниској стопи незапослености, јер само Француска, Ирска и 
Финска из круга земаља са високом стопом запослености ограничавају 
исплату пензија у случају поновног запослења.

Наравно да, осим овог основног аргумента, постоје и много-
бројни аргументи и противаргументи с мањом снагом. Најчешћи 
противаргументи заснивају се на принципу конкурентности, тј.  потреби 
јачања конкуренције на тржишту рада што за последицу има бољу 
понуду квалитетне и јефтине радне снаге. При том се истиче висока 
стручна оспособљеност пензионера из одређених професија коју доноси 
велико прфесионално искуство и рад на најсложенијим пословима, што 
ову категорију чини веома траженом на тржишту рада. Реч је пре свега 
о високо специјализованим пословима у области медицине, високог 
образовања, науке, информатике, високих технологија и сл. Овом 
аргументу се, у начелу, нема шта приговорити, јер је реч о дефицитарним 
кадровима који су тражени у свим земљама. С друге стране, у корист 

33  Ibid, стр. 117.
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рестриктивног приступа запошљавању пензионера може се истаћи 
аргумент да су пензионери са високо специјализованим знањима 
релативно малобројни и да могу бити изузети од општег правила на 
начин како је то сада предвиђено за запошљавање странаца. 34  

Такође је, чест аргумент у прилог несметаног коришћења пензије 
заснован на  релативно ниском нивоу пензија што пензионере приморава 
на било какав, најчешће нелегалан рад. Забрана рада повећала би беду 
међу старом популацијом, а млађима не би помогла, јер они не би 
радили за тако ниску зараду. Осим принципа праведности у корист 
рестриктивног приступа управо се може истаћи нелојална конкуренција 
од стране пензионера, који прихватањем ниских надница обарају цену 
рада испод сваког минимума. Сматра се, такође, да би обустављање 
пензије запосленим пензионерима подстакло „рад на црно“, иако је 
добро познато, да је и сада, велики број пензионера ангажован управо 
у сивој економији. Дакле, ни овај аргумент не може послужити у прилог 
становишта о несметаном коришћењу пензије за време рада. 

Посебан осврт заслужује питање коришћења пензије за време 
обављања самосталне и пољопривредне делатности, иако се чини да се 
исти, напред наведени аргументи и противаргументи односе и на ове 
категорије осигураника. Реч је, ипак, о одређеним специфичностима. 
Најпре би се морало одговорити на питање, зашто би се обустављала 
исплата пензије за време обављања самосталне делатности, ако не 
постоји забрана коришћења пензије за време обављања пољопривредне 
делатности, што је одувек био случај у нашем праву? Да ли оправдање 
може бити то што се пољопривредна делатност обавља сезонски, 
традиционално и масовно, најчешће као споредна делатност,  на ситном 
поседу и са релативно ниским приходом? Или је у питању значај ове 
делатности, како за друштво у целини, тако и за егзистенцију сваког 
појединца. Пример Словеније показује да једини критеријум може бити 
висина оствареног прихода, па би овакво решење требало размотрити и 
у нашем систему. Подстицај предузетништву не може бити само давање 
привилегије да се може обављати упоредо са коришћењем пензије. 
Јер и у обављању самосталне делатности важи аргумент о нелојалној 
конкуренцији, која омогућава пензионеру да ради и за мању зараду, 
одузимајући клијентелу својим колегама.

34  Одредбом члана 16. став 1. тачка 2. Закона о запошљавању странаца прописано 
је да послодавац може тражити радну дозволу за странца под условом да није пронашао 
држављане Републике одговрајућих квалификација (Закон о запошљавању странаца, 
Службени гласник РС 128/14).
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5. Закључак

Питање коришћења пензије за време запослења, односно обављања 
самосталне делатности  размотрено је и са упоредно-правног, и са 
социјално-политичког аспекта. С обзиром да универзално право у 
виду Конвенције МОР-а број 102 о минималним нормама социјалног 
обезбеђења даје државама потписницама могућност да својим 
законодавством обуставе, односно умање давања корисницима који 
обављају делатност уз награду, очекивано се различито поступа по 
овом питању зависно од потреба економске и социјалне политике у 
појединим земљама. Могућност коришћења пензије за време запослења 
у земљама Европске уније није обухваћена процесом хармонизације 
националних прописа у области политике запошљавања. Анализа 
решења у земљама ЕУ показала је да већина држава не ограничава 
исплату пензија корисницима који се радно ангажују, док поједине земље 
најчешће обустављају исплату пензије корисницима који су пензију 
стекли пре навршетка година живота прописаних за општу старосну 
границу. Оправдање за овакав приступ може се наћи у настојању да се 
појача конкуренција на тржишту рада у условима пуне запослености. 
Специфично решење одабрали су Грчка, Француска и Пољска које 
обустављају исплату пензије зависно од висине зараде, односно укупних 
примања.  

Посматрано на простору бивше СФРЈ све новонастале државе, 
задржале су рестриктиван приступ који су примењивали у оквиру 
некадашњег јединственог пензијског система. Притом, Федерација Босна 
и Хецеговина и Хрватска имају флексибилнији став, па ограничење 
примењују само на оне који су пензију стекли пре навршетка опште 
старосне границе, односно пре навршетка периода осигурања од 40 
година (у ФБиХ), при чему се у Хрватској захтева да запослење буде 
краће од ½ пуног радног времена. Изузетак су Србија и Црна Гора које 
су наставиле да се придржавају спорне одлуке Савезног уставног суда, 
донете (2002. године) у време док су биле једна држава.  

Генеза законске регулативе у нашој земљи показала је парадокс 
наше правне праксе да је у периоду релативног економског и социјалног 
благостања (1965-1992) било забрањено коришћење пензије за време 
запослења, односно обављања самосталне делатности, док је у 
времену високе стопе незапослености на снази решење наметнуто 
одлуком највише судске инстанце. Анализа одлуке СУС-а показала 
је да она није заснована на Конвенцији МОР-а број 102 о минималним 
нормама социјалног обезбеђења, као извору универзалног права, као 
и да је супротна одлуци Савезног уставног суда СФРЈ из 1988. године. 
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Доношење новог Устава Републике Србије 2006. године омогућава 
другачији приступ питању коришћења пензије за време рада. 

Разматрани аргументи економске и социјалне политике говоре у 
прилог таквом ставу. Не постоји ниједан разлог да Србија има либералнији 
приступ од једне Словеније која има знатно нижу стопу незапослености. 
Толеранција према радном ангажовању пензионера управо претпоставља 
постојање пуне запослености. Неопходно је да у друштву са високом 
стопом незапослености (преко 10%) приоритет у запошљавању имају 
лица која немају других прихода, јер није праведно да припадници 
старије популације добијају пензију и раде, док они млађи немају 
запослења. Изузетке за припаднике недостајућих занимања свакако 
треба применити, при чему би послодавци претходно морали спровести 
поступак као у случају запошљавања странаца. Истовремено треба узети 
у обзир и рад у пољопривреди, нарочито на сопственом ситном поседу, 
чак и када је регистровано као пољопривредно газдинство. Слично је и 
са самосталном делатношћу. 
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The Right to Benefit Pension during the Employment 
in The Republic of Serbia and Comparative law

Summary
This paper analyzes the right to the pension benefit during employment, 

or self-employment, with the comparative law and the social-political aspect. 
Comparative law analysis has shown that the majority of Western European 
countries allow pension benefit during the employment. This approach may 
be justified by the endeavor to strengthen competition in the conditions of the 
full employment. On the other hand, the majority of the countries emerged 
on the area of former SFRY limit the pension benefit during the employment. 
Exceptions are Serbia and Montenegro, although the rate of unemployment 
in these countries is very high. 

Analyzed arguments of the social and economic policy speak in favor of 
the point of view that in the society with high rate of unemployment, priority 
in employment should be given to the person without other revenue because 
it is not fairly that members of the older population obtain pension and job, 
while young people have not job. Therefore, it is concluded that Serbia needs 
to reassess the policy of pension benefit. 

Keywords:  the right to pension benefit during the employment, rate of 
unemployment, states successors of the SFRY, labor market.   
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УВЕЋАНА ЗАРАДА ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА 
ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ

Апстракт: Минули рад је облик увећања зарадe за године про-
ведене на раду и то примарно код матичног послодавца При 
обрачуну минулог рада рачуна се и време проведено на раду у 
радном односу код послодавца претходника из члана 147. Закона 
о раду, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са 
законом. Појам повезаних лица се узима у значењу статусног 
повезивања За утврђивање правог значења тога појма и појма 
повезана лица меродавне су одредбе члана 62 став 2 и 3 и 483 и 
5 Закона о привредним друштвима.
За обрачун минулог рада меродавна је година рада проведена у 
радном односу код по закону признатих послодаваца. Запослени 
има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и 
уговором о раду, па и када је реч о увећању зараде из овог основа. 
Није од значаја начин на који је он засновао радни однос код 
актуелног послодавца, односно како му је престао радни однос 
у неком од повезаних друштава и /или пре статусних промена 
постојећем друштву. Општи акт у значењу из одредбе члана 8 
став 1. ЗОР и уговор о раду на ову тему трпи ограничење када 
је реч о одређивању значења појмова: послодавац код кога је 
запослени радио у радном односу као меродавном времену за 
обрачун увећања зараде из овог основа и основице за обрачун 
зараде. Супротно, проценат од основице одређен одредбом члана 
108 став 1 тачка 4. Закона може се увећати општим актом и 
уговором о раду, јер је словом закона на ту тему одређена само 
доња граница његове вредности. 

Кључне речи: уговор о раду, рад, зарада, минули рад, увећање 
зараде, године проведе на раду, матични послодавац, послодавац 
предходник, повезана друштва.
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Уводне напомене 

Обавези запосленог да ради одговара обавезa послодавца да му 
исплати новчани износ који одговара вредности уговорене зараде.Услов 
је да је њена вредност иста као и вредност остварене зараде. Када то није 
случај последица је умањење уговорене зараде до вредности остваренене 
зараде која се исплаћује запосленом. То ће бити случај када запослени 
има мање остварене резултате, рада или уопште не ради а за то не постоји 
ех lege оправдани разлог.Томе у прилог и разлози што: 

• уговорена зарада мора да се заради;
• и минимална зарада је условљена испуњеном претпоставком 

диспозиције из одредбе става 1. члана 111. ЗОР:да је запослени 
остварио стандардни учинак и време проведено на раду. 

Зарада одговара вредности оствареног рада и с тим у вези резулта-
тима рада запосленог мерено не само према периоду у коме је запослени 
ефективно радио већ и према његовом доприносу већ опредмећеном 
раду. 

Одговарајућа зарада нема исто значење као и уговорена зарада. 
Између те два појма може постојати у реалитету: знак једнакости, али 
и не мора. Уговорена зарада се унапред уговара и представља резу-
лат сагласности уговарача:послодавца и запосленог која је исказана у 
садржају уговора о раду. Услов је да се њена вредност и оствари. Оства-
рена зарада је синоним за одговарајућу зараду која одговара резултату 
рада запосленог у квантитативно квалитативном смислу за одређени 
обрачунски период. Овај појам не укључује зараду која се исказује кроз 
увећање уговорене основне зараде код матичног послодавца.1.То је за-
рада за обављени рад и време проведено на раду која се састоји се од 
основне зараде и дела зараде за радни учинак који се одређује према 
квалитету и обиму обављеног посла, као и с обзиром на однос запосленог 
према радним обавезама –аргуменат из одредбе члана 106/7 ЗОР. На то 
подсећају:

• почетни фрагменат става 1 члана ЗОР који гласи: Запослени 
има право на одговарајућу зараду ;

• одредба члана 26 став 1 тачка 1. овог закона када прописује: 
Послодавац је дужан да: 1) запосленом за обављени рад исплати 
зараду, у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

О значају у реалитету оствареног рада и резултата рада на његово 
право на зараду и обиму тога права изјаснила и судска пракса2. Од тога 
постоји изузетак када је реч о заради приправника.

1  Појам: матични послодавац користимоу овом раду у значењу послодавца код 
кога запослени ради у време када му се врши обрачун зараде.

2  Према члану 63. став 3. Закона о радним односима (“Сл. гласник РС”, бр. 55/96), 
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На тај начин се препознају каузе уговарача и онерозност уговора 
о раду. Разлог обавезе послодавца да запосленом исплати зараду је 
у очекиваној и у реалитету испуњеној обавези запосленог да ради и 
оствари резултате рада који представљају његов допринос стицању 
добити послодавца.Исто тако разлог зашто запослени уговара да ће 
остварити одговарајући рад је у ономе што треба да прими од послодавца 
-заради и другим примањима. Праву запосленог на одговарајућу зараду 
одговара обавеза послодавца да му облигацију из тог основа испуни 
исплатом одређеног броја новчаних јединица. 3 

На тај начин се уочава корелација између права запосленог на зараду 
и дужности послодавца да му износ из тог основа исплати.Потребно је 
да се зато остваре по карактеру позитивне материјалне претпоставке, 
које су по садржају различите.На њихове последице указује исказ из 
ове норме који гласи:запосленом за обављени рад(послодавац је дужан 
-подвукао БЖ) исплати зараду. То објашњава и дужност запосленог да 
ради и право послодавца да захтева од њега да ту обавезу испуни и с тим 
у вези корелативни однос посматрано са становишта права послодавца 
и обавезе запосленог4 

Елементи уговора о раду према одредби члана 33 став 1 тачка 
10,11, и 12 Закона о раду су:

• новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о 
раду;

• елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, 
накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог;

зарада се остварује радом, на основу цене рада, радног учинка и времена проведеног 
на раду. Није спорно да тужиоцу није исплаћена зарада за 28, 29. и 30. август 1996. 
године, зато што у те дане није радио, и ако је требало да ради. Рад у образовању није 
само рад у настави и на испитима. Тај рад обухвата и друге наставне и ваннаставне 
активности. У њих спада и учешће на седницама наставничког и одељењског већа, које 
су одржане управо у дане када тужени није био на послу. С обзиром на то, у ревизији 
тужиоца се неосновано наводи да он није морао бити на послу, зато што није имао 
конкретна задужења ни обавезе испитивача. Ако су поменути дани били радни за све 
наставнике тужене школе, били су и за тужиоца, па он није могао сам себе ослободити 
радне обавезе.Пошто тужилац у наведене дане није радио, не припада му зарада која 
се остварује радом. Без рада се, у случајевима одређеним законом или колективним 
уговором, може остварити накнада зараде. Али, за то мора постојати основ.(Из пресуде 
Врховног суда Србије, Рев. 6763/97 од 21.1.1998.)Правна пракса Интермекса

3  Према одредби члана 104 став 1. Закона о раду(Сл. гласнику РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)): Запослени има право на одговарајућу зараду, која 
се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду.У тексту:ЗОР,односно 
Закон

4  У том значењу и Милан Вујаклија:Лексикон страних речи и израза, Просвета 
Београд 1970. стр.476.
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• рокове за исплату зараде и других примања на која запослени 
има право. 

У садржају елемената који образују уговорену зараду је и увећанаа 
зарада која обухвата и увећане зараде по основу година проведених на 
раду. Исказ из ове норме:Зарада за обављени рад и време проведено на 
раду, што је наслов корпуса норми садржани у одредбама члана 106-110.
Закона, показује у негативном одређењу да запослени не прима зараду 
искључиво по основу свога текућег рада

На тај начин се открива разлика између појмова:зараде која је 
резултат а) текућег рада;

б) и увећана зарада чији садржај чини и увећање по основу година 
проведених на раду. У овом другом случају реч је о већ опредмећеном 
раду 

1. Минули рад 

О минулом раду као облику увећане зараде садржи говор одредба 
члана 108 став 1 ЗОР која гласи:Запослени има право на увећану зараду 
у висини утврђеној општим актом и уговором о раду, и то: по основу 
времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у 
радном односу код послодавца (у даљем тексту: минули рад) - најмање 
0,4% од основице.5

Из садржаја ове норме препознају се кључни искази. То су:увећана 
зарада, општи акт и уговор о раду, за сваку пуну годину рада остварену 
у радном односу код послодавца и најмање 0,4% од основице.Прва 
два исказа говоре о одређеном ех lege основу увећане зараде, трећи 
периоду који је меродаван за обрачун минулог рада док четврти исказ 
одређује доњу вредност процента од основице која се узима у обзир при 
његовом обрачуну. На тај начин препознаје се део садржаја претпоставке 
диспозиције ове норме где је дозвољена интервенција назначених фор-
малних извора права.То је проценат увећања основне зараде. То се чини 
тако што норма прописује да је тај проценат најмање 0,4% од основице.
Тај исказ с обзиром на своје право значење одређује загарантовану доњу 
вредност назначеног процента и истовремено даје могућност да он може 
бити већи од 0,4% под условом да то следи из садржаја одговарајуће 
аутономне норме. 

5  Исти је проценат и према одредби члана 23.Закона о платама државних 
службеника и намештеника (“Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 
101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014) Државни службеник има право на додатак на 
основну плату од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу 
код послодавца, без обзира у ком државном органу је био запослен (минули рад). 
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Оно што не могу општи акт и уговор о раду то је да пропишу другу 
основицу уместо основне зараде.Тако например у тој намени неможе 
бити аутономном нормом одређена одговарајућа зарада односно неку 
друга већа вредност од вредности основне зараде in concreto запосленог. 
Не може, јер се томе противи одредба става 5 члана 108. Закона која 
прописује: Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада 
утврђена у складу са законом, општим актом и уговором о раду. 

Пошто је овом нормом Закона у целини дефинисано шта пред-
ставља основицу за обрачун увећане зараде по основу минулог рада 
није остављен простор за нормативну дорегулацију па ни у корист 
назначених формалних извора права у смислу члана 1.ЗОР. На тај начин 
ово решење није дошло у супротност са прописом из става 1 ове норме 
да запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим 
актом и уговором о раду. Није јер се право значење норме утврђује 
на основу целине њеног садржаја. То значи да је дејство општег акта 
и уговора о раду с обзиром на садржај ове норме ограничено на оне 
теме где слово закона другачије није прописало. То ограничење ових 
формалних извора права произилази из садржаја наведене интервенције 
слова закона. Оно је присутно не само у погледу одређивања основице 
за обрачун минулог рада већ и с обзиром на садржај одредбе става 2 
члана 108. ЗОР која прописује да се при обрачуну минулог рада узима у 
обзир и време проведено у радном односу код послодавца претходника 
из члана 147. овог закона, као и код повезаних лица са послодавцем у 
складу са законом. То значи да се општим актом у значењу из одредбе 
члана 8 став 1. ЗОР односно уговором о раду не може одредити да се 
при обрачуну минулог рада узима у обзир цело време рада у радном 
односу запосленог.

За супротно схватање не користи одредба става 2 члаба 8.Закона 
која гласи: Општим актом и уговором о раду могу да се утврде већа права 
и повољнији услови рада од права и услова утврђених законом, као и 
друга права која нису утврђена законом, осим ако законом није друкчије 
одређено.Хипотетички исказ из завршног фрагмента ове норме:ако зако-
ном није другачије одређено то потврђује.Пошто је у односу на назначене 
теме другачије прописано не може се успешно користити за супротно 
схватање разлог заснован на правилу из става 2 члана 8. Закона. Неможе, 
јер одредба члана 108. ЗОР у назначеном делу не оставља простор за ау-
тономну регулативу која би одређивала супротна решења на неку од ових 
тема.О томе и ова одлука Уставног суда Републике Србије која наглашава 
да је одредба става 2 члана 8 Закона у примени у свим оним случајевима 
у којима императивним одредбама закона није другачије одређено:“ 
Оцењујући основаност навода иницијатора Уставни суд најпре указује 
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да из одредаба Закона о раду следи да се права, обавезе и одговорности 
запослених из радног односа и по основу рада не уређују само законом, 
већ и колективним уговорима, при чему Закон оставља широк простор 
учесницима колективног преговарања да низ питања везаних за права, 
обавезе и одговорности запослених уреде слободном вољом, с тим што 
су границе њихове слободно изражене воље одређене тиме да колектив-
ни уговор не може да садржи одредбе којима се запосленом дају мања 
права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су 
утврђени законом и да се запосленом не могу дати већа права и утврдити 
повољнији услови рада од оних који су дати, односно утврђени законом, 
ако је самим законом тако одређено. То дакле значи да сва права, обавезе 
и одговорности запослених из радног односа и по основу рада која нису 
уређена законом могу бити предмет уређивања у колективном уговору, 
и то на начин како се учесници колективног преговарања споразумеју, 
као и да се колективним уговором запосленима могу дати већа права и 
утврдити повољнији услови рада у свим случајевима у којима импера-
тивним одредбама закона није другачије одређено.“6.

Одредба члана 8 став 2. ЗОР прописује да се општим актом и уго-
вором о раду могу утврдити већа права и повољнији услови рада од права 
и услова утврђених законом, али не пропсисује да се на тај начин може 
са становишта примене права ући у контрарну опозицију одговарајућој 
законској норми са истом темом која је императивног карактера. То зна-
чи да се њеним садржајем могу прописати права која нису прописана 
законом,а могу и повољнији услови рада, али не тако да се на тај начин 
стварају супротне норме у односу на решења из одговарајућих норми 
закона које су по својој природи такве фа недозвољавају дорегулацију.
На то упозорава и завршни фрагмент ове норме који садржи хипотетич-
ки исказ:“ако законом није другачије одређено“. Формалним изворима 
права не могу се мењати конгентне норме закона.Када би се прихватило 
супротно схватање његов резултат би био постојање супротних правних 
норми у систему радног права. 

 Да је на ове теме дозвољена дорегулација општим актом у значењу 
из одредбе става 1 члана 8. Закона било би прописана таква могућност 
као када је реч о висини процента увећања зараде из овог основа –
аргуменат из одредбе тачке 4 става 1 члана 108. ЗОР.

За супротно схватање не користи ни разлог да у позитивном 
праву Републике Србије егзистира одредба члана 32. став 1 Посебног 
колективног уговора за државне органе према чијем садржају се право на 
додатак на плату по основу минулог рада везује не само за сваку навршену 

6  Одлука Уставног суда Србије ИУо-1407/2010 од 12.05.2011 године објављена на 
сајту Уставног суда
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годину рада у радном односу државном органу већ је са тим радом у 
овој намени изједначен и рад у органу аутономне покрајине, односно 
органу локалне самоуправе, независно од тога у ком органу је заослени 
радио.7 Не користи, јер се на запослене у државним органима примарно 
не примењује ЗОР, већ су за ту радну средину меродавни посебни закони. 
8 То су у односу на ову тему:Закон о државним службеницима и Закон 
о платама државних службеника и намештеника 

Међутим lege ferenda назначена норма Колективног уговора 
за државне органе у делу који се односи на исказ: да се минули рад 
обрачунава и за године рада остварене у органу аутономне покрајине, 
односно органу локалне самоуправе је супротна одредби члана 23 
Закона о платама државних службеника и намештеника. Супротна,јер 
запослени у локалној самоуправи и органима територијалне аутономије 
није државни службеник у значењу тога појма дефинисаног у одредби 
члана 2. Закона о државним службеницима.9. То значи да назначена 
норма Колективног уговора није имала овлашћење да изједначи код 
прописивања увећања плате по овом основу рад у државном органу са 

7  Према тој норми:Посебног колективног уговора за државне органе.(Службени 
гласник РС број 25/2015): Запослени има право на додатак на основну плату у висини 
од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу (минули рад) у 
државном органу, органу аутономне покрајине, односно органу локалне самоуправе, 
независно од тога у ком органу је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у 
међувремену променио назив, облик организовања или је престао да постоји.

Право на минули рад остварује се и за године рада код послодавца од кога је орган, 
односно послодавац преузео надлежности, послове и запослене.

Запослени остварује право на минули рад и за године рада проведене у органима 
ранијих савезних држава чији је правни следбеник Република Србија, а који су услед 
промене државног уређења престали да постоје.

8  Према одредби члана 1. Закона о државним службеницима.(Службени гласник 
РС број 25/2015. У тексту ЗДС): Овим законом уређују се права и дужности државних 
службеника и поједина права и дужности намештеника.

Поједина права и дужности државних службеника у појединим државним органима 
могу се посебним законом уредити и друкчије ако то произлази из природе њихових 
послова.

9  Према одредби члана 2. ЗДС: Државни службеник је лице чије се радно место 
састоји од послова из делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, 
Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника 
Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна 
скупштина (у даљем тексту: државни органи) или с њима повезаних општих правних, 
информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних 
послова. 

Државни службеници нису народни посланици, председник Републике, судије 
Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и 
друга лица која на функцију бира Народна скупштина или поставља Влада и лица која 
према посебним прописима имају положај функционера.

Намештеник је лице чије се радно место састоји од пратећих помоћно-техничких 
послова у државном органу.
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радом у органима локалне самоуправе и територијалне аутономије, али 
у присутву ових разлога а не разлога који се односе на одредбу члана 
108 став 1 тачка 4 и става 2 ЗОР у назначеном делу. 

2. Меродавно време за обрачун минулог рада 

Исказ:време проведено на раду указује на протекло време,али 
не само то. Тај појам својим садржајем обухвата рад исказан у већ 
створеним материјалним добрима у периоду који је запослени раније 
провео на раду а који не обухвата време за које се обрачунава зарада за 
текући рад-конкретан обрачунски период за који се зарада обрачунава 
и исплаћује зарада у значењу из одредбе члана 110.став 1.ЗОР.За то је 
потврда и сам начин обрачуна увећане зараде из овог основа- по основу 
времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у 
радном односу код послодавца (у даљем тексту: минули рад ).

Овде се лege ferenda може приговорити: да се на тај начин не 
остварује принцип вредновања индивидуалног доприноса запослених.
То се сигурно не постиже обрачуном минулог рада према годинама 
проведеним на раду у радном односу узимајући исти проценат увећања, 
а посебно као основицу за обрачун искључиво основну зараду утврђену 
у складу са законом, општим актом и уговором о раду код матичног 
послодавца.Не постиже, јер се по природи ствари мора признати да 
сви запослени својим радом нису за одговарајући прошли период код 
правно признатих послодаваца дали исти допринос вредности створеној 
прошлим радом материијализованом у тада створеним материјалним 
добрима.10 Такође основица за обрачун увећане зараде из овог основа у 
прошлом времену није увек по природи ствари била константна величи-
на. Међутим, Закон је донет па се његове норме са становишта примене 
права морају поштовати. Њему у прилог користи ванправни разлог иска-
зан у отежаној могућности у погледу утврђивања чињеница меродавних 
за начин обрачуна минулог рада( например подаци о утврђивању вредно-
сти основне зараде коју је запослени имао док је радио код правног пред-
хнодника и/или повезаног(их) лица односно начин њеног образовања.

Када је реч о увећаној заради из овог основа назначили смо да 
није реч о заради. То је неодговарајући појам.За то се правно покриће 
налази у овим разлозима:

10  У том значењу и ова дефиниција која гласи:“ Најкраће речено минули рад је, 
према томе ознака за рад који је раније обављен и којим су већ створена материјална 
добра )тј.употребне вредности);минули рад се појављује као опредмећени рад,као 
средства за рад или предмети рада.“ Цитирано према Славољубу Поповићу и Јованки 
савиншек:Економско правни речник, Београд 2000. стр.328
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- Присутној разлици у слову закона између појмова зарада и 
увећање зараде које не обухвата само увећање по основу минулог рада 
већ и по основу рада у дан државног празника, рада ноћу и прековременог 
рада11. Разлика је у томе што је осим минулог рада у осталим случајевима 
реч о посебном вредновању текућег рада због рада дужег од пуног 
радног времена односно рада који представља нзузетно оптерећење 
због околности под којима се остварује.;

- Дефинисаној ех lege основици за обрачун увећане зараде 
прописаној у ставу 5 члана 108. ЗОР - Основицу за обрачун увећане 
зараде чини основна зарада утврђена у складу са законом, општим ак-
том и уговором о раду. То значи да се увећава основна зарада која се 
одређује на основу услова, утврђених правилником, потребних за рад на 
пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена про-
веденог на раду.У том смислу и став из ове Одлуке Уставног суда која 
се односи на исту ситуацију када је реч о основици која је у функцији 
различита основа увећане зараде:“ Уставни суд најпре указује да се 
предвиђени проценат увећања основне зараде, иако то није изричито 
одређено, сагласно одредбама члана 108. став 1. Закона о раду, може 
односити само на проценат увећања основице за обрачун зараде, а не 
на увећање укупне основне зараде“12

За обрачун минулог рада меродавна је пуна година рада. То је 
календарска година у којој је запослени био на раду у радном односу са 
чиме се изједначава и време привремене спречености за рад због болести 
и време када је запослени био на годишњем одмору, плаћеном одсуству, 
односно прекиду рада у смислу одредбе члана 117. ЗОР. 

Може се приговорити, али погрешно разлогом: да тада запослени 
који се је нашао у некој од назначених ситуација ефективно не ради.То 
је тачно као и да за то време он прима накнаду из неког од назначених 
основа –аргуменат из одредбе члана 114-117. Закона. Међутим, то време 
се изједначава са радом у радном односу у времену проведеном код 
матичног послодавца, правног предходника и код повезаних лица. 

Код обрачуна увећанња зараде је правно ирелевантно време краће 
од пуне године рада.

При обрачуну минулог рада рачуна се време проведено у радном 
односу код послодавца и послодавца претходника из члана 147. овог 
закона, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом. 

Из овога следи да је редуковано право на минули рад пошто се 
не узимају у обзир све године рада запосленог које решење је било 

11  Видети одредбу члана 108. Закона
12  Одлука Уставног суда Србије Србије ИУо-1407/2010 од 12.05.2011 године 

објављена на сајту Уставног суда
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присутно до Новела Закона о раду13. Сада присутно решење одговара 
промени власничке структуре капитака, јер је друштвена репродукција 
замењена својином физичких и правних лица исказаној у среуктури 
капитала одређеног привредног друштва. У присуству овог разлога за 
матичног послодавца сваки ранији рад нема исти вредносни значај, већ 
само онај рад који се препознаје као посредан или непосредан допринос 
стицању прошле добити.

  Примарно се узимају у обзир код увећања зараде из овог основа 
раније године рада код актуелног послодавца запосленог. То још није 
све, јер слово закона води рачуна и о годинама рада код привредних 
друштава код којих је in concreto запослени раније био у радном односу 
уз услов да се та привредна друштва са сада матичним послодавцем се 
налазе у одговарајућој, за вредновање минулог рада, правно признатој 
вези.Та веза се исказује дуално као рад у радном односу у друштвима 
која су са актуелним послодавцем у односу:

а) правног слдбеништва у смислу одредбе члана 147. ЗОР ;
- или је реч о повезаним друштвима.

3. Правно следбеништво
Почетни фрагменат одредбе члана 108 став 2.ЗОР гласи: При 

обрачуну минулог рада рачуна се и време проведено у радном односу код 
послодавца претходника из члана 147. овог закона, као и код повезаних 
лица са послодавцем у складу са законом То значи да се ова норма, а у 
циљу утврђивања њеног правог значења мора тумачити у вези са одред-
бом члана 147. овог закона која преописује: У случају статусне промене, 
односно промене послодавца, у складу са законом, послодавац следбеник 
преузима од послодавца претходника општи акт и све уговоре о раду 
који важе на дан промене послодавца.

Кључни искази су:статусне промене односно промене послодавца 
у складу са законом, послодавац следбеник и послодавац предходник.
Прва два исказа говоре о врстама промене и да то нису само статусне 
промене, већ и друге промене у складу са законом, док друга два исказа 
показују правне последице те промене са становишта титулара права и 
обавеза које образују правни положај ранијег и садашњег субјекта.То је 
право следовња У грађанском праву тај појам значи да следбеник ступа 
у целину правног положаја свога предходника. У амбијенту радних одно-
са се следбеништво везује за статусну промену и промену послодавца 
у складу са законом при чему је са становишта персоналног одређења 
реч о послодавцу предходнику и послодавцу следбенику. 

13  Закон о изменама и допунама Закона о раду(„Сл.гласник РС“ број 75/2014 од 
21.07.2014 године).У тексту:Новела
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Однос између ова два облика у коме се остварује правно следбе-
ништво од значаја за обрачун времена проведеног на раду је однос 
индиферентности. У оба случаја ради се о:

• статусне промене; 
• и променама послодавца у складу са законом. У оба случаја 

време рада запосленог у тим радним срединама се узима у 
обзир код обрачуна минулог рада

4. Статусне промене 

Дефиницију статусне промене даје одредба става 1 члана 483.За-
кона о привредним друштвима која одређује овај појмам.Према њеном 
садржају: Статусном променом се друштво (у даљем тексту: друштво 
преносилац) реорганизује тако што на друго друштво (у даљем тексту: 
друштво стицалац) преноси имовину и обавезе, док његови чланови у 
том друштву стичу уделе, односно акције.14

Врсте статусних промена су: припајање, спајање,подела и 
издвајање-аргуменат из одредбе члана 485.ЗПД. Све ове промене имају 
исту последицу која наступа даном њене регистрације.То је универзална 
сукцесија.15

Када је реч о припајању ранији привредни субјекат или субјекти 
где је запослени радио више непостоји/е у ранијем присутном прав-
ном облику.Он/и су припојени другом друштву-садашњем његовом 
послодавцу преношењем на то њега целокупне имовинске целине чиме 
друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка 
ликвидације16. Међутим, између ових друштава постоји тачка везивања 
која показује однос правног предходника и правног следбника. Пошто је 
матични послодавац ступио у њихова права и обавезе и то не парцијално 

14  Видети одредбу члана 483.Закона о привредним друштвима(«Службени гласник 
РС», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015)

15  То прописује одредба члана 505 став 1 тачка 1 и 2. 6.ЗПД која гласи: Правне 
последице статусне промене наступају даном регистрације статусне промене у складу 
са законом о регистрацији и то:

1) имовина и обавезе друштва преносиоца прелазе на друштво стицаоца, у складу 
са уговором о статусној промени, односно планом поделе;

2) друштво стицалац постаје солидарно одговорно са друштвом преносиоцем за 
његове обавезе које нису пренете на друштво стицаоца, али само до износа разлике 
вредности имовине друштва преносиоца која му је пренета и обавеза друштва 
преносиоца које је преузео, осим ако је са одређеним повериоцем другачије уговорено.

 6) запослени у друштву преносиоцу који су уговором о статусној промени, односно 
планом поделе распоређени у друштво стицаоца настављају да раде у том друштву у 
складу са прописима о раду

16  Видети одредбу члана 486. Закона о привредним друштвима(“Службени гласник 
РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015). У тексту ЗПД
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već in toto –преношењем целокупне имовине у значењу активе и пасиве 
што значи свих права и обавеза не може избећи значај правно важне 
чињенице да је in concreto запослени радио код припојеног правног пред-
ходника и на тај начин утицао на остварену добит која се сада исказује 
као имовина матичног послодавца -следбеника.

Спајање је повезивање најмање два привредна друштва тако 
да спојена друштва престају да постоје, а оснива се ново привредно 
друштво.У том значењу је и одредба члана 487. ЗПД која гласи: Два или 
више друштава могу се спојити оснивањем новог друштва и преношењем 
на то друштво целокупне имовине и обавеза, чиме друштва која се 
спајају престају да постоје без спровођења поступка ликвидације. 

Спајањем се губи субјективитет спојених друштава и ако је 
њихова ликвидација изостала. То потврђује и исказ из ове норме који 
гласи: „чиме друштва која се спајају престају да постоје без спровођења 
поступка ликвидације.“ У тој ситуацији њихова имовина прелази у 
целини на ново привредно друштво које је настало спајањем. У овом 
случају запослени је радио у спојеном друшту и наставио да ради и 
друштву насталом спајањем па по природи ствари нема разлога да се 
на различит начин вреднују године његовог рада у овим друштвима.

Могуће је спајање уз припајање и спајање уз оснивање ног 
привредног друштва. Код ове статусне промене такође је изостала 
ликвидација, а као и предходно ради се о престанку привредних 
друштава која учествују у статусној промени. 

Није од значаја начин на који је запослени засновао радни однос 
код актуелног послодавца, односно како му је престао радни однос у 
неком од пре статусних промена постојећем привредном друштву.Нека 
томе у прилог послужи овај разлог:вреднује се опредмећени рад, што 
значи већ створена добра уз учешће његовог рада, а не начин заснивања 
радног односа односно његовог престанка.Последица тога је и да ако је 
запослени у питању опредметио рад код послодавца предходника и по-
слодавца следбеника остаће правно неважна чињеница што он у време 
обрачуна своје зараде за одређени обрачунски период није био у радном 
односу код правног предходника у време када је он престао да постоји 
и облик статусне промене.То су правно неважне чињенице пошто не 
фигурирају као правно важне јер не утичу на опредмећени рад па зато 
и на минули рад. Не утичу, јер су то само облици успостављања радно 
функционалне везе и ништа више од тога.

Mutatis mutandis исто вреди и када је реч о подели и подели при-
вредних друштава. О томе садржи говор одредба члана 488.ЗПД која 
гласи: Друштво се може поделити тако што ће истовремено пренети 
целокупну имовину и обавезе на:
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1) два или више новооснованих друштава (у даљем тексту: подела 
уз оснивање) или

2) два или више постојећих друштава (у даљем тексту: подела уз 
припајање) или

3) једно или више новооснованих друштава и једно или више 
постојећих друштава (у даљем тексту: мешовита подела).

Друштво из става 1. овог члана по спроведеној статусној промени 
престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације.

Ова статусна промена се по слову назначене норме исказује кроз 
различите облике али су увек исте одлике:

• да је дошло до деобе друштва;
• да друштва која се деле престају да постоје без ликвидације
• да је последица тога истовремено преношење целокупне 

имовине.Разлика је у начину на који се подела друштва врши 
и с тим у вези зависно од тога да ли се то чини:

а) Поделом уз оснивање када настају два или више нових 
друштава(чиста подела);

б) Поделом уз припајање када привредно друштво престаје 
да постоји, а његови делови се припајају постојећим привредним 
друштвима.Друштва којима се они припајају су друштва стицаоци.Тада 
није од значаја дали је је реч о једном, два или више такође постојећих 
привредних друштва, али у измењеном облику, јер у реалитету то више 
нису иста друштва и ако остају у правном саобраћају., 

 ц) и мешовитој подели када се делови постојећих друштава спајају 
са дотада постојећим друштвима.

Ова статусна промена се у теорији објашњава исказом:“За разлику 
од фузија привредних друштава која воде економској концентрацији, 
поделе могу водити како економској концентрацији тако и концентрацији 
на новој основи(реорганизација)-мешовите поделе и фузије“.17 

5. Промена послодавца у складу са законом

Остале промене у складу са законом осим статусних промена 
као посебно исказаног облика следбеништва су све остале промене 
послодавца када послодавац следбеник у складу са одредбом члана 147. 
Закона преузима од послодавца претходника општи акт и све уговоре о 
раду које важе на дан промене послодавца.18 На ту врсту промена указује 

17  Мирко С.Васиљевић:Компанијско право „Службени гласник РС „ Београд 2007, 
треће издање стр.554

18  О томе се изјашњава и ова судска одлука: Према утврђеном чињеничном стању 
тужилац је био у радном односу на неодређено време код туженог на основу уговора о 
раду закљученог 21.4.2003. године на пословима возача возила унутрашњег транспорта. 
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и почетни фрагменат ове норме на коју бланкентном техником упућује 
његова одредба члана 108 став 2 и која у том делу гласи: У случају 
статусне промене, односно промене послодавца, у складу са законом. 
То значи да поред статусне промене уважавају се и друге промене под 
условом да су праћене преузимањем општег акта односно уговора о раду 
in concreto запосленог То може бити и случај када је запослени као вишак 
премештен на рад код другог послодавца применом мера запошљавања 
из програма о решавању вишка запослених у смислу одредбе члана 
155 став 1 тачка 5. ЗОР уз услов да је истовремено остварен и пренос 
уговор о раду и општих акта послодавца предходника. Није нужно да је 
у реалитету тај пренос уговора о раду и општих аката остварен већ да 
постоје ех lege услови да се тај пренос оствари. Није нужно, јер у сукобу 
нормативног и стварног приоритет имају конгентне норме закона.Не 
може се допустити послодавцу да злоупотребом права извлачи корист.

Дана 10.4.2005. године, тужени је тужиоцу послао обавештење да се његов уговор о раду 
преноси на Предузеће за производњу, ремонт и монтажу машина и опрема “П.” ДОО К, а 
20.4.2005. године тужилац је потписао изјаву о прихватању да се његов уговор о раду са 
припадајућим анексима који је закључен са туженим, пренесе на послодавца следбеника 
почев од 25.4.2005. године. Тужилац је са послодавцем следбеником закључио уговор 
о раду дана 27.6.2006. године и засновао радни однос тако да му нови послодавац од 
1.5.2005. године уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање.

Код тако утврђеног чињеничног стања нижестепени судови су правилно применили 
одредбе чл. 147. до 152. и члан 192. став 2. Закона о раду (даље: Закон), када су одбили 
као неоснован тужбени захтев тужиоца за враћање на рад.

Наиме, радни однос тужиоцу код туженог престао је на основу изјаве о прихватању 
преноса уговора о раду на послодавца следбеника почев од 25.4.2005. године. Како је 
у конкретном случају дошло до промене тужиочевог послодавца јер је послодавац 
претходник пренео уговор о раду на послодавца следбеника у смислу чл. 147. до 152. 
Закона то је тужилац могао да у року од 90 дана од дана достављања решења о преносу 
уговора о раду, односно од дана давања изјаве којом заснива радни однос код послодавца 
следбеника, да покрене спор пред надлежним судом и тражи поништај преноса уговора 
о раду са предузећа претходника овде туженог на предузеће следбеника у смислу члана 
195. став 2. Закона. Тужилац то није учинио у овом законском року већ је тужбу у овој 
правној ствари поднео по истеку рока, дана 30.6.2006. године. Зато су нижестепени 
судови правилно закључили да је тужилац преклудиран у свом праву да тражи 
ништавост преноса уговора о раду са предузећа претходника на предузеће следбеника, 
јер је пренос уговора о раду пуноважан и производи правно дејство и последице.

У овом правном контексту су неосновани наводи ревизије којима тужилац указује 
да послодавац - претходник и послодавац следбеник нису испоштовали обећања дата 
тужиоцу и осталим радницима приликом преузимања њихових уговора о раду којима 
су им гарантовали иста права као и радницима предузећа претходника.

Ревидентов навод о томе да је уствари тражио утврђење радноправног статуса код 
туженог, а не поништај “преноса” уговора о раду, био је предмет оцене другостепеног 
суда у побијаној пресуди, па се стога неосновано понавља у ревизији.”(Пресуда Врховног 
суда Србије, Рев. II 810/2008 од 18.6.2008. године објављена у Судској пракси Paragraf leх
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О промени послодавца у складу са законом може бити речи и у 
случају прелаза имовинске целине када је ранији послодавац да би из-
бегао плаћање на новоосновано друштво пренео имовину ранијег при-
вредног дрштва а запослени је радио у обе те радне средине. Запослени 
је у овој материјално правној ситуацији опредметио рад стварањем 
односно увећањем исте имовинске целине.

6. Повезана лица

Oвај појам се у теорији у статусном смислу означава и као „група 
друштава“ између којих постоји капитал веза са заједничким циљем. Та 
друштва екстерно имају правни субјективитет и самосталност, али код 
доношења одлука на њихов садржај утиче капитал учешће матичног 
(контролног) друштва.Између повезаних друштава постоји слободан 
промет. Овде је меродавна статусна форма остваривања повезаности. То 
је оно што се у теорији означава као „статусна форма концентрације“ са 
нагласком на однос „матичног(контролног) и зависног друштва“19 Степен 
учешћа мора бити значајан а у реалитету може варирати у вредностима 
од значајног до већинског пакета гласова што одређеном друштву даје 
контролу над зависним друштвом –апсолутно капитал учешће.Појам 
повезана лица дефинише одредба става 2 и 3 члана 62. Закона о при-
вредним друштвима.20 Анализа овог нормативног текста показује да је 

19  Тај појам користи професор др.Мирко Василјевић:Компанијско право. Право 
привредних друштава Србије и ЕУ Гласник Београд 2007.

20 Одредба члана 62 став 2 и 3 Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник 
РС“, број 36/2011, 99/2011 и 83-2014-др.закон У тексту ЗПД )гласи:Повезаним лицем у 
смислу овог закона у односу на одређено правно лице сматра се: 

1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно учешће у капиталу, или 
право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан друштва (контролисано 
друштво); 

3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под контролом трећег лица; 
4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у капиталу, или право 

да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 
5) лице које је контролни члан тог правног лица; 
6) лице које је директор, односно члан органа управљања или надзора тог правног 

лица. 
Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са 

другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 25% права гласа у друштву.
Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са 

другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 50% права гласа у друштву.
Контрола у смислу става 2. овог члана подразумева право или могућност једног 

лица, самостално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да врши 
контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа у основном капиталу, 
уговора или права на именовање већине директора, односно чланова надзорног одбора.
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реч о финансијском повезивању-капитал учешћу, али не по критееријуму 
сваког финансиског учешћа једног друштва капитала у капиталу другог 
друштво капитала. Меродавно је „значајно учешће“ односно „већинско 
учешће“. Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује 
више од 25% права гласа у друштву које том друштву капитала даје 
управљачка права на основу тога учешћа. Од тога треба разликовати 
већинско учешће у основном капиталу које постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује 
више од 50% права гласа у друштву. 

Под заједничким деловањем сматра се деловање два или више 
лица, када на основу изричитог или прећутног споразума користе 
гласачка права у одређеном лицу или предузимају др. радње у циљу 
заједничког утицаја на друштво.

Код повезаних лица износ оснивачког улога контролног друштва 
у контролисаном друштву не мора одговарати вредности основног ка-
питала контролног друштва. Свако од ових друштава има свој основни 
капитал који њихови оснивачи, односно чланови одређују слободно, 
тако да то не мора бити износ који је исти по вредности. 

Све су то разлози због чега је слово закона време рада запосленог 
остварено у радном односу код два или више повезаних друштава узело 
у обзир код вредновања минулог рада.Запослени су својим прошлим 
радом и допринели стварању њиховог капитала па је логичка последи-
ца тога и да та чињеница повезује његов рад у радном односу код ових 
послодаваца у назначеном циљу. 

Привредно друштво може бити оснивач и једини члан другог 
привредног друштва. То правило није у примени код свих друштва. 
Једно привредно друштво може бити једини оснивач и члан друштва с 
ограниченом одговорношћу и акционарског друштва, али не и ортачког 
друштва и командитног друштва. 

Привредна друштва се могу наћи у таквом односу да је једно од 
тих друштава једини члан другог. 

Назначена норма говори о различитим облицима учешћа и 
остваривању контроле. Контролом правног лица могућност једног 
лица да самостално, или са другим лицима врши контролни утицај на 
пословање другог лица путем учешћа у основном капиталу, уговора 

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек када то лице самостално 
или са повезаним лицима поседује већинско учешће у основном капиталу друштва.

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на основу међусобног 
изричитог или прећутног споразума, користе гласачка права у одређеном лицу или 
предузимају друге радње у циљу вршења заједничког утицаја на управљање или 
пословање тог лица.
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или права на именовање већине директора, односно чланова надзорног 
одбора.

Овај појам повезаних лица не треба мешати са појмом блиско 
повезаних лица који се користи у члану 2 тачка 30. Закону о тржишту 
капитала21 односно повезаних лица у смислу члана 59. Закона о порезу 
на добит правних лица22 Не траба, јер су ови појмови употребљени за 
потребе примене назначених закона а не за дефиницију статусног облика 
концентрације.Меродаван је овај статусни начин одређивања повезаних 
лица пошто се пошто је вредност капитал учешћа у њиховом основном 
капиталу одредила и њихову доминантну улогу у поступку донођења 
одлука зависног друштва. То опредељује и разлог вредновања времена 
проведено на раду:кроз повезаност рада и капитал учешћа. 

Појам повезана лица меродавна за обрачун минулог рада не 
треба мешати ни са појмом повезана лица у смислу члана 4 Закона о 
спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција23.Ту је реч о 
интересном повезивању јер је оно везано за функцију коју лице обавља.
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Increased salaries for time spent at work

Summary
Years of service are a form of salary increase in relation to time spent 

working for the current employer. During the calculation of years of service, 
the time spent working for previous employers and related parties is also 
calculated, according to the article 147 of the Labor Law. The term related 
parties holds meaning of a status relation. Article 62, paragraphs 2 and 3 
and article 483, paragraph 5 of the Law on Companies precisely determine 
the concept of status relation and related parties. 

In order to calculate years of service, only the time spent working at 
employers recognized by the law is considered. In this case also, the employee 
has a right to increased salary at amount determined by general document 
and labor contract. How the employment at current employer started or when 
the employment was terminated with some of related parties and/or prior to 
status changes at current employer are not of importance.

General document, in relation to provisions from article 8, paragraph 
1 of the Labor Law, and labor contract are subject to certain limitations 
with reference to determining the following terms: employer for whom the 
employee worked during time which is relevant for calculation of salary 
increase and the base for salary payment. Besides, percentage taken from 
the base, which is determined by the article 108, paragraph 1, item 4 of the 
Law, can be increased by general document and labor contract, since the 
law only provides its minimum value. 

Keywords: work contract, labor, earnings, past years work performan-
ce, salary increase, years spent at work, identification employer, predecessor 
employer, affiliates.
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ШТРАЈК КАО МЕТОД РЈЕШАВАЊА 
РАДНИХ СПОРОВА У ЦРНОЈ ГОРИ

Апстракт: Право на штрајк у Црној Гори има ниво уставом 
зајамченог права. Штрајк као метод рјешавања радних спорова 
био је регулисан је Законом о штрајку из 2003. године, који је 
предвиђао прилично рестриктивне услове за остваривање 
овог права. Ова рестриктивност се огледала како у погледу 
искључења неких категорија запослених из остваривања права 
на штрајк, тако и у погледу услова за његово организовање. Ово 
је посебно карактеристично за дjелатности од јавног интереса, 
нашта су указивали како представници синдиката, тако и 
експерти релевантних међународних организација у области 
рада – посебно Међународне организације рада и Европске уније. 
Због тога се приступило изради новог Закона о штрајку, којим се 
имало за циљ превазилажење досадашњих проблема у пракси. У 
раду се анализирају услови који су неопходни за законити штрајк, 
како у општем режиму штрајка, тако и у дjелатностима 
од јавног интереса. Осим тога, обрађена су питања која се 
тичу утврђивања незаконитости штрајка и његових правних 
посљедица. С тим у вези, обрађена су питања која се тичу 
одговорности у случају организовања незаконитог штрајка, 
како организатора штрајка, тако и учесника у штрајку.

Кључне ријечи: штрајк, минимум процеса рада, страјкачка 
стража, штрајкачки одбор.
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1. Појам и врсте штрајка

Нови Закон о штрајку (’’Службени лист Црне Горе’’, бр. 11/15, од 
12.03.2015. године) садржи свеобухватнију дефиницију штрајка, у односу 
на раније важећи закон. Наиме, у новом закону се штрајк дефинисе 
као прекид рада који запослени организују ради заштите својих 
професионалних, економских и социјалних интереса по основу рада. При 
томе, под прекидом рада се подразумијева организовано и непрекидно 
одбијање запослених да извршавају своје радне задатке. Дакле, из ове 
дефиниције, за разлику од раније важећих рјешења, произилази да 
предмет штрајка не мора бити везан за претходно закључени колективни 
уговор. Такође, поред заштите професионалних и економских интереса, 
штрајк се може односити на заштиту социјалних интереса запослених. 
Новине се односе и на врсте штрајка, а зависно од критеријума који је 
узет у обзир. Тако, према нивоу на којем се организује, штрајк може 
бити организован као: штрајк код послодавца; у одређеној грани, групи, 
подгрупи или ђелатности; и као генерални штрајк, који се организује 
за територију Црне Горе. Овај критеријум је био предвиђен и раније 
важећим закону, док се новине предвиђају у односу на врсте штрајка, који 
као критеријум узима  начин организовања. Поред штрајка упозорења 
(који је познавао и раније важећи закон), предвиђене су и сљедеће врсте 
штрајка: 

1) ротирајући штрајк, који се организује на начин да само дио 
запослених прекида рад у одређеном периоду, тако да друга група 
запослених долази на њихово мјесто. Ова врста штрајка је у теорији 
позната и као ‚’кружни штрајк’’, обзиром да се прекид рада односи на 
дио запослених у једној организационој јединици, потом у другој и 
тако у круг;

2) селективни штрајк, који се организује у одређеним организа-
ционим цјелинама или пословним јединицама послодавца. Ова врста 
штрајка подразумијева да са радом прекида само дио запсолених код 
послодавца. Ово је посебно важно ако се ради о штрајку у дjелатностима 
од јавног интереса, обзиром да се посебни услови за организовање 
штрајка, нпр. број запослених који су обухваћени минимумом процеса 
рада односи само на ту организациону јединицу код послодавца; 

3) штрајк солидарности, који се организује ради подршке 
запосленима или синдикатима који су већ у штрајку код истог послодавца, 
у истој грани, групи, подгрупи или дjелатности или на нивоу државе, а 
може трајати најдуже један дан.Ово рјешење у закону је доста критиковано 
од стране послодаваца. Једна од главних примједби која се односи на 
ово рјешење јесте да је штрајк солидарности у колизији са дефиницијом 
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штрајка у закону. Наиме, штрајк је, према дефиницији која је садржана 
у члану 2 закона прекид рада које запослени организују ради заштите 
својих професионалних,економских и социјалних интереса. Дакле, у 
случају штрајка солидарности запослени не штите своје интересе, већ 
дају подршку запосленима који су већ у штрајку, било да се ради о 
штрајку у дијелу послодавца или о штрајку истој грани, групи, подгрупи 
или ђелатности или на нивоу државе. Такође је проблематичан штрајк 
солидарности у случају давања подршке запосленима који су у штрајку 
који је организован на нивоу државе,који је у закону дефинисан као 
генерални штрајк, обзиром да би по логици ствари генерални штрајк 
требао да обухвати све запослене Црној Гори. Једно од питања које се 
поставља у вези са штрајком солидарности је и питање утврђивања 
законитости штрајка, са аспекта метеријалних услова за штрајк, односно 
доказивања његовог предмета, што је још један од аргумената који иде 
у прилог критикама овог законског рјешења.

2. Услови за организовање штрајка у 
општем режиму радних односа

Када су у питању процесни услови за организовање штрајка, закон 
не садржи новине у погледу рокова у којима се доставља одлука о ступању 
у штрајк, као ни у погледу субјеката којима се та одлука доставља. 
Наиме, као и у раније важећем закону предвиђено је да у случају да се  
организује код послодавца  штрајкачки одбор је дужан да послодавцу у 
писаној форми најави штрајк  најкасније пет дана прије дана одређеног 
за почетак штрајка, односно 24 сата прије почетка штрајка упозорења. 
Када је у питању грански или штрајк одлука се доставља надлежном 
репрезентативном удружењу  послодаваца,  оснивачу и органу државне 
управе у области у којој се организује штрајк, при чему је предвиђени 
рок најкасније десет дана прије дана одређеног за почетак штрајка. 

Закон садржи новине које се односе на садржину одлуке о ступању 
у штрајк. Наиме, поред информација које се односе на врсту штрајка; 
захтјеве учесника у штрајку; вријеме почетка штрајка; мјесто одржавања 
и начин на који се води штрајк; састав штрајкачког одбора који заступа 
интересе запослених и у њихово име води штрајк, новина је што одлука 
мора да садржи  и списак запослених који су у штрајку. Осим тога, 
предвиђено је обавеза штрајкачког одбора да у року од 24 сата достави 
евентуалне измјене  списка запослених који су у штрајку. Овакво рјешење 
може бити критиковано због евентуалних посљедица које запослени чија 
су имена на списку могу трпјети од стране послодавца након престанка 
штрајка (нпр. мобинг). Међутим, овакво рјешење има пуно оправдање, 
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уколико се узму у обзир и остале одредбе које су садржане у закону. 
Наиме, једна од новина је могућност да се штрајк испољава недоласком  
запсолених на рад. У том случају, послодавац, уколико нема списка 
запослених који су у штрајку, а неки од њих нијесу на радном мјесту, 
може у складу са Законом о раду и Општем колективним уговором да 
предузме одговарајуће мјере (дисциплинска одговорност, отказ уговора 
о раду) којима ће санкционисати њихов недолазак на радно мјесто. У 
случају да се њихово име налази на списку запослених који су у штрајку, 
опасност од наступања поменутих посљедица не постоји. Осим тога, 
запослени који су у штрајку (и према раније важећим рјешењима и према 
новом закону) немају паво на зараду. Међутим, у току штрајка се може  
десити да један број запослених одустане д даљег прекида рада. Из овог 
разлога је предвиђена обавеза штрајкачког одбора са достави измјене  
на списку у року од 24 сата од њиховог настанка.Овакво рјешење је у 
интересу запослених који су се опредијелили за наставак рада, јер док 
год је њихово име на списку запослених, они неће имати право на зараду.

Новина у закону је и у погледу мјеста организовања штрајка. 
Наиме, предвиђено је да се штрајк испољава мирним окупљањем 
запослених у радном простору послодавца или у кругу пословног 
простора послодавца. Дакле, није предвиђена могућност да се штрајк 
испољава и на радним мјестима запослених који су у штрајку. Овакво 
рјешење је у складу са начелима заштите имовине и средстава за рад 
послодавца, као и са обавезама учесника у току штрајка. Наиме, чланови 
штрајкачког одбора и  учесници у штрајку не смију спрјечавати и ометати 
запослене који нијесу у штрајку у извршавању њихових радних обавеза, а 
такође не смију спрјечавати или ометати послодавца да користи средства 
и располаже средствима којима обавља дjелатност. Осим тога, новина у 
закону је да штрајкачки одбор и запослени који учествују у штрајку не 
могу користити средства за рад послодавца за вријеме штрајка. Овакво 
рјешење је критиковано од представника синдиката, уз аргументе да им  
се на тај начин може ограничити само право на штрајк. Међутим, оваква 
аргументација није адекватна, а није ни у складу са начелима заштите 
имовине и средстава за рад послодавца. Поставља се логично питање: 
ако су запoслени у штрајку – који по дефиницији подразумијева прекид 
рада, зашто би користили средства за рад послодавца? Осим тога, ову 
одредбу треба довести у контекст и са рјешењима која су садржана у 
Закону о раду, а која подразумијевају обавезу послодавца да обезбиједи 
услове за рад синдиката (што подразумијева како простор, тако и његово 
опремање).

И у новом закону, као и у раније важећем закону предвиђена је 
могућност образовања штрајкачке страже, на мјестима пред улазом у 
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круг пословних просторија послодавца, ради обавјештавања запослених 
и јавности о спору који је настао и о оправданости захтјева штрајкача. 
Ово је један од метода рјешавања колективних радних спорова који је 
познат и у упоредном праву, као и у теорији под називом picketing. Ова 
метода рјешавања спорова има за циљ да изврши додатни притисак 
на послодавца да прихвати захтјеве штрајкача, на начин што ће путем 
обавјештавања јавности и запослених који им нијесу дали подршку, уз 
изношење аргумената о оправданости захтјева утицати на придобијање 
њихово подршке, као и подршке јавности. Овдjе изузетно важну улогу 
имају медији, који пружајући подршку учесницима у штрајку могу 
значајно допринијети побољшању њихове преговарачке позиције у 
односима са послодавцем, што у крајњем треба да резултира прихватањем 
њихових захтјева који су наведени у одлуци о ступању у штрајк. При 
томе, овај ‘’притисак’’ који учесници у штрајку врше на послодавца 
никако не подразумијева употребу силе. Наиме, чланови штрајкачке 
страже не могу примјењивати физичку принуду; постављати физичке 
препреке или блокаде прилаза пословним просторијама, односно 
радном мјесту; пријетити или вријеђати запослене, нити спрјечавати 
послодавца у вршењу своје дjелатности. Важно је напоменути да се и 
штрајкачка стража мора образовати на основу одлуке која мора бити 
образложена и садржати имена чланова штрајкачке страже и која се 
доставља послодавцу, у року у којем се доставља одлука о ступању у 
штрајк, као њен саставни дио или као посебан акт у току штрајка.

Једна од значајнијих новина која је садржана у новом закону јесте 
институт lock-out-a. Ово је једна од метода колективног рјешавања 
радних спорова, која се у пракси назива и контра-штрајк послодавца и 
подразумијева могућност послодавца да у току штрајка искључи са рада 
и запослене који нијесу у штрајку. Lock-out до сада није био заступљен 
у нашем правном систему,а у нови закон је ушао на иницијативу 
представника послодаваца. Према предложеним рјешењима, lock-out-
om, као методом за рјешавање колективног радног спора послодавци се 
могу користити, уколико су испуњена сљедећа два услова:

• да је од почетка штрајка прошло најмање 30 дана;

• број запослених који су искључени са рада не може бити већи 
од 1/3 укупног броја запослених који су у штрајку.

Поставља се питање: да ли је lock-out као метод рјешавања 
колективних радних спорова прихватљив како са аспекта интереса 
запослених, тако и са апекта заштите интереса послодавца? Наиме, 
запослени који нијесу учесници у штрајку без своје кривице бивају 
искључени са рада, при чему – као и учесници у штрајку немају право 
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на зараду, а доприноси за социјално осигурање им се обрачунавају по 
основици коју чини минимална зарада. Са друге стране, који је интерес 
послодавца да искључи са рада запослене који уредно извршавају своје 
радне обавезе, када ионако трпи штету због прекида рада запослених 
који су у штрајку? Аргументи које послодавци истучу у прилог lock-
out-a јесу да се на овај начин врши притисак од стране послодавца 
на учеснике у штрајку – или да одустану од својих захтјева, или да 
прихвате понуђена рјешања од стране послодавца. Заправо, на овај начин 
послодавац врши посредан притисак на учеснике у штрајку - преко 
запослених који су искључени са рада, јер ће они - револтирани таквом 
чињеницом настојати да у дијалогу са организаторима штрајка утичу 
на скорије доношење одлуке о престанку штрајка. Осим тога,lock-out 
има оправдање ако се има у виду карактер односа између запосленог 
и послодавца, као уговорног односа и потребу да се у једном таквом 
односу обезбиједи равнотежа интереса обије уговорне стране.  Иако 
се легитимност овог права може оспоравати економском неједнакошћу 
страна у радном  односу,  право послодавца на котра-штрајк има етички 
основ легитимности, а то је потреба да се обезбиједи заштита интереса 
послодавца као друге уговорне стране. При томе, и наш закон, као што 
је то случај и у упоредном законодавству,  право на lock-out ограничава 
само на послодавце у приватном сектору, не и у  у јавном сектору, што 
је и разумљиво - због природе дjелатности и потребе за очувањем јавог 
интереса.     

3. Посебни услови за организовање штрајка

Највећи број новина у закону односи се на организовање штрајка у 
дjелатностима од јавног интереса. Ранија законска рјешења у овом дијелу 
показала су доста мањкавости у пракси, посебно због ригидних услова 
за организовање штрајка, као и одредаба које су остављале широка 
овлашћења послодавцу, а самим тим и простор за злоупотребе, које 
су у неки ситуацијама у пракси онемогућавале остваривање права на 
штрајк. Ограничења права на штрајк према новим рјешењима односе 
се на четири категорије запослених, и то:

• Запослени у војсци, полицији и државним органима;
• Запослени у дjелатностима од јавног интереса;
• Запослени у области средњег и високог образовања;
• Запослени у дjелатностима са посебним технолошким 

захтјевима.
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Закон о штрајку из 2003. године (‘’Сл. лист P Црне Горе’’, бр. 
43/03)  је предвиђао  апсолутно ограничење штрајка  за запослене у 
државним органима и професионалне припаднике полиције, којима је 
престајао радни однос кад се утврди да су организовали или учествовали 
у штрајку. Како је ова одредба била у супротности са међународним 
стандардима, у којима се право на штрајк третира као ’’модерно 
фундаментално социјално право’’1 , које има исти ранг као и право на 
рад, право својине и слобода предузетништва, Законом о измјенама и 
допунама Закона о штрајку (‘’Сл. лист Црне Горе’’, бр. 49/08) било је 
предвиђено флексибилније рјешење. Тако, запослени у Војсци Црне 
Горе, полицији и државним органима  нијесу могли организовати штрајк 
ако би се на тај начин угрозили општи интереси грађана, национална 
безбједност, безбједност лица и имовине, као и функционисање органа 
власти. Уколико би се утврдило да су поменуте категорије запослених 
организовале штрајк супротно одредбама закона, престајао им је 
радни однос. Међутим, поменута одредба суштински није мијењала 
констатацију о искључењу неких категорија запослених из остваривања 
уставом зајамченог права на штрајк, из разлога што законодавац није 
прецизирао шта се подразумијева под формулацијама: „општи интерес 
грађана“, „национална безбједност“, „безбједност лица и имовине“, 
„функционисања органа власти“, што је у пракси остављало  могућност 
за широка тумачења, а самим тим и запослене у државним органима и 
полицији остављало без могућности за остваривање овог права. Дакле, 
ради се о примјени међународног стандарда који у нашој земљи није 
био довољно прецизиран и остављао је недоумицу око елементарног 
права – какво и јесте право на штрајк.

Према рјешењима која су садржана у новом закону, запослени 
у Војсци Црне Горе, полицији и државним органима и дjелатностима  
од јавног интереса могу организовати штрајк на начин који неће 
угрозити, националну безбједност, безбједност лица и имовине, општи 
интерес грађана, као и функционисање органа власти, у складу са 
законом. Процјену  о томе да ли се организовањем штрајка у Војсци 

1  У теорији  се прави  разлика између “класичних” и “модерних” фундаменталних 
права. Класична фундаментална права била су карактеристична за концепт либералне 
државе XIX вијека и под њим се сматрају грађанска и политичка права која имају за циљ 
да осигурају извјесну сферу слободе појединцу у односу на државни интервенционизам, 
док су “модерна” фундаметална права човјека регулисана у другој половини прошлог 
вијека, пактовима на универзалном  (Међународни пакт о економским, социјалним 
и културним правима из 1966.)  и на  регионалном плану (у европским оквирима 
Социјална повеља из 1961. год. и Повеља Заједнице о основним социјалним правима 
радника из 1989.). Видjети: Б. Лубарда: Појам и битна обиљежја права на штрајк, Правни 
живот, 1998, вол. 47, исс. 11, стр. 793-804.
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Црне Горе, полицији и државним органима  угрожава национална 
безбједност, безбједност лица и имовине, општи интерес грађана, као 
и функционисање органа власти даје државни орган управе надлежан 
за послове националне безбједности, у року од 24 сата од дана најаве 
штрајка, о чему доноси акт у писаној форми.

Међутим, ни нови закон, као ни раније важећи закон не праве 
разлику између запослених у државним органима који су носиоци јавних 
овлашћења и оних запослених који та овлашћења немају. Имајући у 
виду чињеницу да је сврха ограничавања права на штрајк у конкретном 
случају „јавни интерес”, то ограничавање права на штрајк за запослене 
у државним органима који нијесу носиоци јавних овлашћења нема 
оправдање.   

Када је у питању штрајк у дjелатностима од јавног интереса, 
рјешења која су садржана у закону представљају значајан напредак 
у односу на рјешења која су садржана у раније важећем закону. Један 
од главних недостатака раније важећег закона је у томе што је листа 
дjелатности од јавног интереса била широко постављена2 , тако да се није 
правила  разлика између „виталних служби”, у којима су рестриктивнији 
услови за организовање штрајка неопходни и „јавних служби”, у којума 
та ограничења нужно не морају постојати. Појам “витална служба“ се 
мора схватати у знатно ужем значењу од појма „јавне службе“. Све јавне 
службе се не сматрају од виталног значаја. Другим ријечима, не значи да 
све јавне службе имају – само зато што су јавне – витални, суштински 
значај за заједницу, јавну сигурност, безбједност, благостање и здравље. 
То потврђују и међународни стандарди у овој области. Наиме, Комитет 
за слободу удруживања МОР-а дефинише виталне службе као оне 
службе чији би „прекид рада могао угрозити живот, здравља или личну 
сигурност цијелог или дијела становништва“. Као примјер виталних 
служби, Комитет наводи: здравство, снабдијевање водом и електричном 
енергијом; служба контроле лета. Ипак, и службе које се не сматрају 
виталним могу то постати (што оправдава забрану продужавања штрајка), 

2  Дjелатности од јавног интереса, у смислу раније важећег закона су дjелатности 
у области: електропривреде, водопривреде, саобраћаја, ПТТ услуга, информисања 
(радио и телевизија), комуналних дjелатности (производња и снабдијевање водом, 
одношење смећа, производња, дистрибуција и снабдијевање енергената др.), заштите 
од пожара, производња основних прехрамбених производа, здравствене и ветеринарске 
заштите, просвјете, културе, друштвене бриге о дjеци и социјалне заштите. Од јавног 
интереса, у смислу овог закона, јесу и дjелатности од посебног значаја за одбрану и 
безбједност Црне Горе у складу са законом, као и послови неопходни за извршавање 
обавеза утврђених међународним уговорима,  као и дjелатности чији би прекид рада 
по природи посла, у смислу овог закона, могао да угрози живот и здравље људи или 
да нанесе штету великих размјера.
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уколико је штрајк дуготрајан или када поприми такве размјере да то 
непосредно угрожава живот, здравље или личну сигурност (дијела или 
цијелог) становништва. Ово разграничење виталних и јавних служби је 
неопходно не само због флексибилности услова за остваривање основних 
социјалних права, као што је право на штрајк, већ и због потребе да се 
успостави равнотежа између општих и професионалних интереса. Чини 
се да су створени услови за успостављање поменуте равнотеже кроз 
рјешења која су садржана у новом закону. Тако, под дjелатностима од 
јавног интереса сматрају се:

1) производња и дистрибуција основних прехрамбених производа,  
(брашно, млијеко, уље, шећер и хране за ђецу); 

2) производња, пренос, дистрибуција и снадбијевање електричном 
енергијом;

3) превоз путника у саобраћају (друмски, жељезнички и 
ваздушни саобраћај); 

4) поштански саобраћај (универзалне поштанске услуге); 
5) јавне електронске комуникације, у складу са законом; 
6) информативни програми јавног радиодифузног сервиса; 
7) јавне комуналне услуге/дjелатности (производња и 

снадбијевање водом, одношење смећа, производња, 
дистрибуцуја и снадбијевање топлотом, погребне услуге и сл.); 

8) производња, дистрибуција и снадбијевање нафтом, угљем и 
гасом; 

9) заштита од пожара; 
10) здравствена и ветеринарска заштита; 
11) предшколско и основно образовање; 
12) социјална и дjечја  заштита;

13) извршавање обавеза из потврђених међународних уговора.

Дакле, нови закон прави разлику између двије врсте дjелатности 
од јавног интереса. Прве, које су горе наведене су дjелатности чији би 
прекид рада због природе посла могао да угрози живот и здравље људи 
или општи интерес грађана. У овим дjелатностима запослени су дужни 
да се придржавају минимума процеса рада од првог дана организовања 
штрајка. Од ових врста дjелатности закон разликује дjелатности у 
области средњег и високог образовања, који се у смислу предложених 
рјешења сматрају дjелатностима од јавног интереса, уколико би штрајк 
због дужине трајања и обима могао да поприми такве размјере да доводи 
у питање реализацију образовног програма за текућу школску годину. 
Одлуку о томе да је усљед трајања и обима штрајка у овим дjелатностима 
угрожена реализација образовног програма за текућу школску годину, 
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на захтјев органа  државне управе надлежног за послове просвјете 
доноси  Арбитражно вијеће  које се формира при Агенцији за мирно 
рјешавање радних спорова (о којем ће ријечи бити у наставку рада). 
Ово вијеће је трипартитног састава и образује  га  директор Агенције за 
мирно рјешавање радних спорова, у року од пет дана од дана подношења 
захтјева. Арбитражно вијеће има обавезу да донесе одлуку о томе да 
ли је угрожена реализација образовног програма за текућу школску 
годину усљед штрајка, у року од 10 дана од када је формирана. Важно 
је напоменути да су запослени у области средњег и високог образовања 
дужни да се придржавају минимума процеса рада тек након што је 
утврђено у одлуци Арбитражног вијећа да је усљед штрајка у овим 
дjелатностима угрожен јавни интерес.

Четврту категорију запослених код којих постоје рестриктивнији 
услови за организовање штрајка чине запослени код послодавца у 
дjелатностима са посебним технолошким процесима, као што су: хемијска 
индустрија, црна и обојена металургија. Разлог за рестриктивније услове 
за организовање штрајка у овим дjелатностима није заштита јавног 
интереса, већ се овђе ради о специфичним технолошким процесима 
чији би прекид рада по природи посла, могао да доведе до оштећења 
средстава за рад,односно изазове непосредну опасност по живот и 
здравље запослених или створи неповољне услове за радну и животну 
средину. Из тих разлога, један од услова за организовање штрајка у овим 
дjелатностима јесте обезбјеђивање технолошког минимума процеса 
рада.

а) Минимум процеса рада
Одредба која је у раније важећем закону била највише спорна 

тиче се минимума процеса рада, као једног од услова за организовање 
законитог штрајка у дjелатностима од јавног интереса.  Наиме, према 
раније важећем закону, минимум процеса рада и начин  његовог 
обезбјеђивања утврђивао се актом оснивача, односно директора или 
извршног директора послодавца, зависно од природе дjелатности, 
степена угрожености живота и здравља људи и других околности 
значајних за остваривање потреба грађана, послодавца и других 
субјеката.  Поступак утврђивања минимума процеса рада одређен 
је био тако да се он утврђивао уз мишљење овлашћене организације 
синдиката, а запослене који су дужни да раде за вријеме штрајка ради 
обезбјеђења минимума процеса рада одређивао је директор, односно 
извршни директор и штрајкачки одбор, најкасније 5 дана прије почетка 
штрајка. Међутим, ова одредба се у пракси примјењивала углавом на 
штету запослених који су учесници у штрајку. Ово из разлога што је 
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улога представника запослених у поступку утврђивања минимума 
процеса рада била само консултативна, јер мишљење синдиката, 
односно представника запослених – није обавезивало послодавца3 . 
Осим тога, одлука о утврђивању минимума процеса рада врло често није 
остваривала своју сврху, а то је да се радна постројења (на пр. високе 
пећи, рафинерије, електране) сачувају од евентуалне штете, као и да 
се сировине и готови производи сачувају од пропадања. Дакле, пошто 
ова одлука треба да подразумијева “минимум рада“, она никако не би 
смјела предвиђати рад којим се  производња наставља  у нормалном 
обиму. Нажалост, у пракси се дешавало да послодавац у одлуци о 
утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка предвиди  и 
више од максимума капацитета којима  располаже4 . Како су оваква 
рјешења доводила до честих проблема у пракси, постављало се питање: 
ко треба да доноси одлуку о минимуму процеса рада и шта та одлука 
треба да садржи? 

Приликом одговора на ово питање треба имати у виду да  штрајк, 
иако принудни метод рјешавања колективних радних спорова треба да 
доприноси развоју социјалног дијалога, тако да и поменута одлука о 
утврђивању минимума процеса рада треба да буде резултат копромиса 
страна у спору. То значи да приликом доношења одлуке о минимуму 
процеса рада мора бити испоштовано једно од основних начела у радном 
праву, а то је начело трипартизма. Управо такво рјешење садржано је 
у новом закону, који предвиђа два начина за утврђивање минимума 
процеса рада. Наиме, предвиђено је да акт о минимуму процеса рада 
утврђују споразумно надлежни орган државне управе, репрезентативног 
удружења послодаваца и репрезентативног синдиката, најкасније у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу закона. Уколико споразум не буде 
постигнут у овом року предвиђено је да се поступак за утврђивање 

3 У првобитно усвојеном тексту закона било је предвиђено да послодавац приликом 
утврђивања минимума процеса рада  мозе да прибави мишљење савјета запослених, 
односно одређеног представника запослених.  Због тога је  Синдикат просвјете ЦГ пред 
Уставним судом покренуо иницијативу за оцјену уставности овог члана. Уставни суд 
је уважио иницијативу Синдиката просвјете и својом одлуком, објављеном 7.10.2004.г., 
утврдио је неуставним оспоравану одредбу члана 10 Закона. Недуго затим законодавац 
је измијенио одредбу члана 10 Закона, тако што је прописао да је умјесто формулације 
„послодавац може да прибави мишљење“ приликом утврђивања минимума процеса рада 
предвидио да је оснивач, односно послодавац дужан да прибави мишљење надлежног 
органа овлашћене организације синдиката или више од половине запослених код 
послодавца. Виђети: Студија четири случаја, Унија слободних синдиката Црне Горе, 
2009.

4  Примјер за то је штрајк у Комбинату алуминијума, гдjе је послодавац донио 
одлуку о минимум процеса рада која је подразумијевала да запослени  за вријеме 
штрајка остварују производњу за 20% више од инсталисаних капацитета.
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минимума процеса рада води пред Агенцијом за мирно рјешавање 
радних спорова. Поступак се покреће на основу обавјештења од стране 
надлежног органа државне управе, након чега је директор Агенције 
дужан да у року од 15 дана образује Арбитражно вијеће за утврђивање 
минимума процеса рада.  Арбитражно вијеће  чини по један представник 
страна у спору и један члан из реда стручњака- експерата из области 
за коју се утврђује минимум процеса рада. Стране у спору одређују 
своје представнике као чланове Арбитражног вијећа, а члана из реда 
стручњака- експерата предлаже надлежни орган државне управе из 
области за коју се утврђује минимум процеса рада. Важно је напоменути 
да иако одлуку о образовању Арбитражног вијећа доноси директор 
Агенције, та одлука се доноси на основу предлога управног одбора 
Агенције (који чине представници запослених, послодаваца и владе), тако 
да је и у овом случају испоштован принцип трипартизма. Арбитражно 
вијеће доноси  одлуку о минимуму процеса рада, у року од 30 дана од 
дана образовања.

Још једно питање које се тиче минимума процеса рада заслужује 
посебну пажњу, а то је: ко треба да одреди запослене који ће радити за 
вријеме штрајка – послодавац или штрајкачки одбор? Како је раније 
важећи закон предвиђао да  у овом дијелу одлуку доносе послодавац 
и штрајкачки одбор, јављала се још једна дилема: да ли запослени 
који је у штрајку крши закон ако се не одазове на позив послодавца 
уколико штрајкачки одбор није дао сагласност за његов ангажман, већ 
је, за обављање тих послова, предложио другог запосленог који ради 
на истим пословима? Ова питања су на адекватнији начин ријешена 
новим законом.Тако је предвиђено да запослене који су дужни да раде 
за вријеме штрајка ради обезбјеђивања минимума процеса рада одређује  
орган руковођења код послодавца, на предлог штрајкачког одбора. При 
томе, штрајкачки одбор је дужан да достави прелог најкасније 24 сата 
прије почетка штрајка, орган руковођења код послодавца има право да 
сам одреди запослене који су дужни да раде у обезбјеђивању минимума 
процеса рада. Осим тога, предвиђена је обавеза штрајкачког одбора 
да за вријеме штрајка сарађује са послодавцем ради обезбјеђивања 
минимума процеса рада. Новину представља и право штрајкачког 
одбора да предложи ротирање запослених који су дужни да раде за 
вријеме штрајка, по одређеним временским интервалима. Ово рјешење 
је посебно важно због чињенице да запослени који су ангажовани ради 
обезбјеђења минимума процеса рада имају право на зараду, сразмјерно 
времену проведеном на раду.
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б) Обавеза приступања мирном рјешавању спорова
Према раније важећим рјешењима, у дjелатностимаод јавног 

интереса штрајк се најављивао послодавцу, оснивачу, надлежном 
државном органу, односно надлежном органу локалне самоуправе, 
најкасније 10 дана прије почетка штрајка, достављањем одлуке о 
ступању у штрајк и изјаве о начину обезбјеђивања минимума процеса 
рада у складу са законом. Такође, у овим дjелатностима стране у спору 
су дужне, најкасније у року од пет дана од насталог спора, односно 
од најаве штрајка, да покушају  споразумно да  ријеше  настали спор 
или да изнесу спор пред посебно тијело за мирење које стране у спору 
споразумно образују.  Уколико се спор не ријеши у року од пет дана од 
извршене најаве штрајка, стране у спору су дужне да у спор укључе и 
представнике којима је достављена одлука  о ступању у штрајк, односно 
и друга стручна лица и представнике запослених и послодавца или 
да изнесу спор пред посебно тијело за посредовање. У случају да се 
спор не ријеши до дана утврђеног за почетак штрајка, стране у спору 
су дужне да спор изнесу пред арбитражу, у складу са законом о раду. 
Одредбе које се тичу обавезе страна у спору да споразумом покушају 
доћи до рјешења насталог спора нијесу спорне и оне доприносе развоју 
социјалног дијалога. Међутим, у овом дијелу законска рјешења нијесу 
била усагалашена са рјешењима из Закона о мирном рјешавању спорова 
(чл. 32), који за рјешавање колективних радних спорова у току штрајка 
предвиђа надлежност миритеља. Нови закон садржи нешто другачија 
рјешења, која имају за циљ да се спор ријеши мирним путем и у што 
краћем року. Тако је предвиђено да су стране у спору у  дjелатностима 
од јавног интереса дужне да у року од 24 часа од најаве штрајка поднесу 
заједнички предлог за мирно рјешавање радног спора пред Агенцијом. 
Уколико стране у  спору не поступе у смислу ове обавезе предвиђена је 
прекршајна одговорност, као и обавеза  надлежног органа државне управе 
коме је достављена одлука о ступању у штрајк да о томе обавијести 
Агенцију, у року од 48 сати од достављања одлуке о ступању у штрајк. 
У том случају  директор Агенције, по службеној дужности, покреће 
поступак и одређује миритеља из Именика миритеља и арбитара. Даљи 
поступак мирења спроводи се у складу са законом којим се уређује мирно 
рјешавање радних спорова. У смислу Закона,  миритељ је дужан да закаже 
расправу у року од три дана од дана пријема предлога и документације 
о предмету спора, и да о томе обавијести стране у спору, које су дужне 
да одреде свог преставника до дана заказане расправе. Уколико стране 
у спору не одреде свог представника, поступак мирења води миритељ 
непосредним контактом са странкама у спору. Миритељ  у циљу рјешења 
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спора доноси препоруку, која не обавезује стране у спору. Ако стране 
у спору прихвате препоруку, закључује се споразум о рјешењу спора. 
Ако је предмет спора колективни уговор, овај споразум постаје саставни 
дио колективног уговора. У случају да предмет спора није колективни 
уговор, споразум има снагу судског поравнања. Међутим, ако страна 
у спору не прихвати препоруку миритеља, дужна је да у року од три 
дана од дана достављања препоруке, наведе разлоге за неприхватанње 
препоруке. На предлог миритеља, Агенција за мирење може да објави  
у медијима препоруку и разлоге за њено неприхватање.

4. Одговорност у току штрајка

И раније важећи закон и нови закон предвиђају санкције у случају 
непоштовања правила за организовање штрајка, предвиђене су санкције 
које се тичу како обавезе накнаде штете послодавцу, тако и радноправног 
статуса запослених. Међутим, разлике у рјешењима су овом дијелу 
значајне. Наиме, раније важечи закон је предвиђао да запосленима који 
су учествовали у незаконитом штрајку може престати  радни однос 
одлуком послодавца. Међутим, постављало се питање адекватности ове 
законске одредбе. Ово из разлога што је логично је да за вођење штрајка 
одговорност сносе његови организатори, а не и учесници у штрајку. 
Потреба за уским тумачењем одредби о одговорности за незаконити 
штрајк јавља се и из разлога што се штрајк често окарактерише 
незаконитим због пропуста  формалне природе, као што је на примјер 
садржина одлуке о ступању штрајк5. Из овог разлога је  несхватљиво 
и неоправдано да због пропуста штрајкачког одбора, који је одговоран 
за вођење штрајка, последицу трпе учесници у штрајку, који често 
не  познају форму одлуке нити учествују у њеном састављању.  Нови 
закон у овом дијелу раздваја одговорност чланова штрајкачког одбора 
и учесника у штрајку. Наиме, члановима штрајкачког одбора који су 
организовали штрајк супротно овом закону може престати радни однос 
отказом уговора о раду од стране послодавца, на основу правоснажне 
одлуке надлежног суда да је штрајк незаконит. Са друге стране учесници 
у штрајку ће одговарати дисциплински за тежу повреду радне обавезе, 
уколико у току штрајка  угрожавају безбједност лица и имовине или 
здравље људи или који спрјечавају запослене који не учествују у штрајку 
да раде, односно онемогућавају наставак рада по окончању штрајка или 
спрјечавају послодавца да користи средства и располаже средствима 
којима послодавац обавља ђелатност. Такође, тежу повреду радне обавезе 

5  Нпр. ако је изјава о начину обезбјеђивања минимума процеса рада достављена 
послодавцу у оквиру одлуке о штрајку, а не као посебан акт.
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чини и запослени који одбије да изврши налог послодавца издат ради 
обезбјеђивања минимума процеса рада.

Новина у закону је и то што је дефинисано да поступак за 
уврђивање незаконитости штрајка, односно незаконитог искључења са 
рада може да покрене послодавац, односно репрезентативно удружење 
послодаваца, репрезентативни синдикат или штрајкачки одбор. О 
захтјеву за утврђивање незаконитости штрајка, односно незаконитог 
искључења са рада одлучује надлежни суд, у року од пет дана од дана 
подношења захтјева.

5. Престанак штрајка

Као што и почиње одлуком, штрајк се окончава доношењем 
одлуке о престанку штрајка, а може престати и споразумом страна у 
спору. Након тога, за сваки нови штрајк мора бити донијета нова одлука 
о ступању у штрајк. Овакво рјешење саржано је и у раније важећем 
закону и у новом закону и има оправдање у потреби да се спријечи тзв. 
‘’одрмзавање штрајкова’’, које је било присутно у пракси. Запослени који 
су учествовали у штрајку немају право на зараду, осим уколико нијесу 
били ангажовани ради обезбјеђивања минимума процеса рада - у том 
случају имају право на зараду сразмјерно времену проведеном на раду. 
Међутим, нови закон  даје основ да се исплати зарада и запосленима који 
су у току штрајка били ван процеса рада. Ова могућност подразумијева 
да се послодавац и запослени у штрајку о томе договоре.

Радно-правни статус запослених који су учествовали у штрајку 
заштићен је тако што нови закон уређује да организовање штрајка, 
односно учешће у штрајку под условима утврђеним законом не 
представља повреду радне обавезе, не може бити основ за покретање 
поступка за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности 
запосленог, за удаљење запосленог са рада и не може за посљедицу 
имати престанак радног односа запосленог.

Осим тога, послодавац у току штрајка не може запошљавати нова 
лица која би замијенила учеснике у штрајку, осим ако су угрожени: 
одржавање минимума процеса рада који обезбјеђује сигурност имовине и 
лица и извршавање обавеза које произилазе из потврђених међународних 
уговора. У циљу спрјечавања злоупотреба предвиђено је да послодавац 
не може, за вријеме трајања штрајка, омогућити већу зараду или друге 
повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку. 
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The strike as a method of resolving labor disputes in Montenegro

Summary
The right to strike in Montenegro has a level of constitutionally guaran-

teed rights. The strike as a method of resolving labor disputes was regulated 
by the Law on Strike of 2003, which envisaged a rather restrictive conditions 
for the exercise of this right. This restrictiveness was reflected both in terms 
of exclusion of certain categories of employees from exercising the right to 
strike, in terms of conditions for its organization. This is particularly the case 
for public interest activities, a move indicated that trade union representatives 
as well as experts from relevant international organizations in the field of 
work - especially the International Labour Organisation and the European 
Union. Therefore, the development of the new Law on strike, which was 
aimed at overcoming the current problems in practice. This paper analyzes 
the conditions necessary for lawful strike, both in the general regime of the 
strike, as well as activities of public interest. In addition, they discussed issues 
related to establishing the illegality of the strike and its legal consequences. In 
this regard, dealt with issues relating to liability in case of organizing illegal 
strikes, to strike organizers, and the participants in the strike.

Keywords: strike, working minimum, the strikers’ guard, strike com-
mittee.



241

UDK: 342.9:351.74

Стручни чланак*

* advokat.vnikolic@open.telekom.rs
* Рад примљен: 11.07.2015.
Рад прихваћен: 14.08.2015.

Весна Николић,*
адвокат из Београда

ИЗАЗОВИ У ПРИМЕНИ И ЗАШТИТИ 
ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 

- полицијски службеници и припадници БИА -

Апстракт: У светлу измена постојећих и доношења нових 
прописа у области рада, како у општем, тако и у посебном 
режиму, посебну пажњу треба посветити њиховој примени.То 
је озбиљан посао којим се државна управа не бави стратешки. 
Резултат таквог приступа су огромни финансијски трошкови 
како за државу тако и за запослене који су, најчешће озбиљно лично 
погођени и оштећени таквим поступањем. Чак и у ситуацији 
када добију судске спорове нису поштеђени тромог и неефиксног 
поступања државних службеника који се баве радноправном 
проблематиком у материјалном и процесном смислу и то у 
свим фазама поступка. Зато је потребно вршити сталну 
едукацију и стручно оспособљавање запослених у државној 
управи који примењују прописе из радних односа, а све са циљем 
њиховог унапређења. Такође, један од моћних механизама који 
се не примењује доследно за све запослене у државној управи је 
утврђивање одговорности за учињено или пропуштено. У раду су 
приказани неки од изазова са којима су суочени запослени на чији 
се радноправни статус примењује Закон о полицији, доносиоци 
одлука у управном поступку,  Управни суд и држава. 

Кључне речи: Закон о полицији, полицијски службеник, припадник 
Безбедносно информативне агенције, Жалбена комисија, Управни 
суд, заштита података о личности, надзор на радном месту, 
примена и заштита права.
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Увод

Закон о полицији1 регулише радноправни положај запослених 
у Министарству унутрашњих послова и припадника Безбедносно 
информативне агенције. Природа послова које ове категорије запослених 
обављају захтевају да се поједина права и обавезе регулишу на другачији 
начин у односу на остале државне службенике. То је омогућио Закон 
о државним службеницима2 прописавши у члану 1. став. 2., да се 
на поједина права и дужности државних службеника у појединим 
државним органима могу другачије одредити посебним законом, ако 
то произлази из природе њихових послова. Међутим, природа послова 
које обављају полицијски службеници су другачији у односу на послове 
припадника Безбедносно информативне агенције. То је сасвим довољан 
разлог за  целовито регулисање радноправног статуса припадника БИА 
у посебном закону - Закону о безбедносно информативној агенцији3. 
Ово је важно питање и треба му посветити посебну пажњу, посебно у 
светлу чињенице што су реформе у Министарству унутрашњих послова 
интензивне а радноправни положај запослених доживеће промене, које 
се односе између осталог и на стаж осигурања са увећаним трајањем. 
У току је израда Закона о полицији, који би у радноправном смислу 
требао да буде прецизнији како у смислу разликовања полицијских од 
државних службеника, тако и у разради свих радноправних института 
предвиђених тим законом, како би нормирано било и примењиво.

Ово би требало да унапреди положај полицајаца, како унифор-
мисаних тако и овлашћених службених лица која примењују полицијска 
овлашћења. Оно што је интересантно је да је Закон о полицији претрпео 
неколико измена радноправних одредби, међутим, оне нису унеле 
квалитет у смислу њихове примене. Постоји велики број покренутих 
жалбених и судских поступака који запослени активирају у заштити 
својих права и интереса. Размотрићемо  најчешће изазове у примени 
радноправних института из Закона о полицији. Поступци у вези са 
премештајем, оцењивањем рада, дисциплинском одговорношћу и 
заштитом од злостављања на раду запослених су области око којих 
се воде бројни поступци. Како пред управним органима и Управним 
судом, тако и судовима опште надлежности. Оно што забрињава је 
растући тренд подношења тужби против послодавца. То би требало 
да буде сигнал за узбуну и свеобухватну анализу поступања оних који 
примењују прописе. Запослени тешко одлучују за вођење поступака 

1  „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009-одлука УС , 92/2011и 64/2015;
2  „Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 64/2007-

испр., 116/2008,104/2009 и 99/2014
3  „Сл. гласник РС“, бр. 42/2002, 111/2009, 65/2014 – одлука УС и 66/2014
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против послодавца, а исто тако, то раде онда када су им права озбиљно 
повређена, често уз повреду  достојанства личности.

1. Изазови у примени и заштити права

Премештај је облик каријерног кретања запослених, који се на 
основу Закона о полицији често користи, а у великом броју случајева уз 
повреду како материјалних тако и процесних законских норми. Закон 
о полицији је делимично прописао овај институт, на начин што га је 
дефинисао као промену посла привременог или трајног  карактера, у 
складу са његовом стручном спремом, чином , односно звањем и радним 
способностима, у истој или другој организационој јединици, у истом 
или другом месту рада, које није удаљено више од 50 км. од места рада. 
Захтев за трајни премештаj  мора бити посебно образложен. О праву на 
плату у случају премештаја ни речи! То је дало за право запосленима 
који примењују прописе, да у случају премештаја, плату везују за радно 
место на које се запослени полицијски службеник премешта. У оваквим 
ситуацијама мора се водити рачуна о примени других прописа који 
регулишу ову материју, а нису прописани посебним законом. То су 
прописи који регулишу радноправни положај државних службеника. 
Зато се у тим случајевима мора применити закон који то регулише. Тако 
је између осталог члан 19. Закона о платама државних службеника и 
намештеника4, прописао да у случају премештаја запосленог на друго 
радно место, њему остаје плата радног места са кога је премештен. 
Наведена одредба прописује да се државном службенику који је трајно 
или привремено премештен на друго радно место које је у истом звању 
као радно место с кога је премештен (одговарајуће радно место) одређује 
коефицијент који је имао до премештаја. Дакле, плата запосленог мора 
остати најмање непромењена у односу на плату коју је запослени имао 
пре таквог премештаја. 

Оно што представља велики проблем је чињеница да послодавац 
у највећем броју случајева не образлаже предлог за премештај, већ само 
препише из закона законски основ по коме се запослени премешта. Још 
већи проблем је што Жалбена комисија Владе, решавајући по жалбама 
запослених прелази преко те чињенице, одбија жалбу и потврђује 
првостепено решење, иако је сасвим очигледно да је запосленом 
повређено право. У судском епилогу запослени успева у управном спору, 
а тако добијен судски спор кошта државу.

4  „Сл. гласник РС“ , бр.62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр.,101/2007, 99/2010, 
108/2013 и 99/2014
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У пракси се дешава да запослени без икакве претходне најаве и 
знања добије решење о трајном премештају; тим решењем се никада не 
решава о његовом праву на плату; незадовољан решењем уложи жалбу; 
Жалбена комисија решавајући по жалби игнорише одлучне чињенице 
наведене у жалби и потврђује првостепено решење. Запослени подноси 
тужбу Управном суду тражећи заштиту од „синхронизованог“ рада 
првостепеног и другостепеног органа. Они се сматрају јединственим 
поступком, при чему би Жалбена комисија морала да првостепеном 
органу укаже на неправилности начињене у доношењу решења. Тако би 
се смањили трошкови судског поступка и накнаде штете која запосленом 
припада. Као најчешћи разлози за премештај који се наводе у решењима 
првостепеног органа су следећи: „Како је претходно оцењено да М.З. 
испуњава све услове предвиђене актом о систематизацији за обављање 
послова радног места наведеног у диспозитиву решења, то се због потребе 
службе, процеса и организације рада Жандармерије, као и потребе попуне 
наведеног радног места, именовани се премешта у складу са стручном 
спремом и радним способностима“5. Другостепени орган, Жалбена 
комисија Владе најчешће одбија жалбу на решење првостепеног органа 
и у образложењу најчешће наводи: „Законом о полицији прописано је 
да због потребе службе полицијски службеник може бити премештен 
на друго радно место, у складу са његовом стручном спремом и радним 
способностима, у истој или другој организационој јединици, у истом 
или другом месту рада, а у складу са радно-правним прописима и 
прописима о државним службеницима. Законом и изменама и допунама 
Закона о полицији чланом 148, прописано је да премештај, у смислу 
тог закона, представља промену радног места привременог или трајног 
карактера а да полицијски службеник може бити привремено или 
трајно премештен на друго радно место, у складу са његовом стручном 
спремом, чином, односно звањем и радним способностима, у истој или 
другој организационој јединици, у истом или другом месту рада, које 
није удаљено више од 50 км од места рада. Жалбена комисија затим 
констатује: „...ово веће је неспорно утврдило да жалилац испуњава 
услове предвиђене актом о систематизацији за радно место на које 
се премешта“.6 Дакле, другостепени орган образлажући своју одлуку 
наводи да је утврђено да запослени испуњава услове предвиђене актом 
о систематизацији за радно место на које се премешта, с тим што и 
првостепени и другостепени орган у својим решењима пропуштају да 

5 Решење 03/1 број:112-8059/2014 од 24. септембра 2014. године, Министарство 
унутрашњих послова, Дирекција полиције

6  Решење Жалбене комисије Владе број: 112-01-101/2015-01 од 22. јануара 2015. 
године 
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наведу који су то услови прописани. Обично се наводи  је да запослени 
поседује радне способности и искуство, да извршава послове прописане 
за предвиђено радно место. Међутим, читајући решење о трајном 
премештају (које је стандардно  готово исто као и сва остала решења о 
трајном премештају које доноси првостепени орган) није могуће да се 
утврди које то радне способности и радно искуство запослени поседује, 
за радно место на које се, према мишљењу Жалбене комисије Владе 
законито премешта, па је нејасно како је то онда она утврдила. Да се 
закон не примењује у пуном капацитету говори и чињеница да се у 
Министарству унутрашњих послова ни у Безбедносно информативној 
агенцији не спроводи интерни конкурсни поступак у случају премештаја, 
што доводи у сумњу да се институт премештаја злоупотребљава. Оно 
што је неопходно је прописати јасне процедуре и мерљиве критеријуме за 
доношење непристрасних, објективних и образложених одлука. Државни 
буџет би био растерећенији, запослени задовољнији а Управни суд се 
услед затрпаности предметима не би означавао као спор и неефикасан.

2. Право на плату у вези са премештајем

Пракса послодавца је да не доноси решење о плати запосленом 
полицијском службенику у вези са премештајем. Разлог за то је што се 
према схватању управних органа, плата везује са коначност  решења о 
премештају. Уколико би запослени желео да сазна нешто више  о свом 
праву на плату у вези са таквим премештајем, у томе је онемогућен, јер 
првостепени орган такво решење неће да донесе. Да би заштитио своја 
права која му по закону припадају, премештени полицијски службеник 
је често приморан да поднесе жалбу због недоношења првостепеног 
решења Жалбеној комисији.

На жалбе због недоношења првостепеног решења Жалбена комисија 
Владе не одговара у законском року, па је запослени приморан да поднесе 
пожурницу за решавање по наведеној жалби. То су наравно све додатни 
и непотребни трошкови који настају услед неодговарајућег поступања 
надлежних органа. Када другостепени орган усвоји жалбу и наложи 
надлежном органу да је неопходно да донесе решење о коефицијенту 
плате, у већини случајева надлежни орган се оглуши о такав налог, тако 
што решење не доставља месецима, због чега је неопходно поднети 
нову жалбу због недоношења решења! И опет стрес са непотребним 
трошковима. Полицијски службеници се сами тешко сналазе у оваквом 
„пребацивању лоптице“, па често ангажују стручна лица – адвокате. Иако 
су трошкови ангажовања пуномоћника уредно истакнути у поднесцима, 
често се дешава да се приликом доношења одлука у управном поступку 
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ти трошкови игноришу на начин да се о њима уопште не решава или се 
они у сваком случају одбијају. Решење о утврђивању коефицијента плате 
доноси се тек након бројних интервенција. Када се и донесе, уочава се 
да свако решење има идентичну форму, чак и садржину са промењеним 
личним подацима. Ево једног стандардног образложења: „Чланом 146. 
Закона о полицији одређено је да запослени у Министарству имају право 
на плату која се састоји од основице коју утврђује Влада и основног и 
додатног коефицијента у односу на звање, радна места, односно послове 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, посебне 
услове рада, опасност, одговорност и сложеност посла. Додатак на плату 
износи 0,4% од основице плате по основу времена проведеног на раду 
за сваку пуну годину остварену у радном односу, као и за сваку пуну 
годину за коју се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. Висину 
коефицијента плате полицијских службеника утврђује министар актом о 
платама запослених у Министарству који се доноси уз сагласност Владе. 
Правилником о платама запослених у Министарству унутрашњих 
послова и Правилником о изменама Правилника о платама, уређена су 
питања основног коефицијента који се састоји из коефицијента платног 
разреда и коефицијента звања, односно чина и додатног коефицијента7“. 
Другостепени орган, Жалбена комисија Владе по жалби на решење 
о утврђивању коефицијента плате претходно наведено образложење 
преписује без упуштања у оцену таквог образложења. Из праксе: 
Исплата плате врши се од дана коначности решења о премештају, али 
се дешавало да се плата новог радног места обрачунава од дана када је 
донето решење о премештају.

Међутим, шта се дешава када послодавац  ипак донесе решење 
о утврђивању коефицијента плате? То обично представља само 
математичко израчунавање укупног коефицијента, што запослени не 
може ни оспоравати ни сматрати тачним, јер Правилник на који се 
послодавац позива носи ознаку тајности и запослени нема увид у тај акт. 
Из тако донетог акта уочава се једино да је утврђени коефицијент нижи 
од претходног, који је запослени имао на радном месту до премештаја. 
Образложења оваквих решења уопште и не постоје или су неразумљива, 
јер се  каоразлог за њихово доношење најчешће наводи извршност 
решења о трајном премештају.

Да би заштитио своје право, запосленом преостаје да уложи жалбу 
на решење о утврђеном коефицијенту. Чест је случај да другостепени 
орган Жалбена комисија Владе након подношења жалбе на решење 
о утврђивању коефицијента плате не решава о жалби више месеци 
због чега је неопходно да се поднесе накнадни захтев - пожурница  за 

7  Решење Жалбене комисије Владе 06/3-1 број:120-402-61-1/2015 од 25.3.2015.године
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решавање по жалби. За све то време, дакле од тренутка улагања жалбе 
до доношења решења,  запосленом се исплаћује плата по новоутврђеном 
коефицијенту и то на основу решења које још увек није постало 
извршно! Да је првостепени орган у решењу о премештају решио и о 
праву на плату, односно да је тим актом утврдио и коефицијент плате 
за запосленог тада би се време отпочињања исплате плате по том 
коефицијенту могло везивати за коначност акта о премештају. Наравно, 
због неаужурности другостепеног органа трошкови поступка се само 
увећавају. Када другостепени орган Жалбена комисија Владе донесе 
решење на основу жалбе запосленог на решење о коефицијенту плате она 
у већини случајева преприча оно што је првостепени орган навео у свом 
решењу. Тако, Жалбена комисија Владе као стандардну формулацију 
користи: „Законом о полицији између осталог прописано је да полицијски 
службеници и други запослени у Министарству имају право на плату 
која се састоји од основне плате, додатка на плату и доприноса из плате; 
основна плата се састоји од основице коју утврђује Влада и основног и 
додатног коефицијента у односу на звање, радна места, односно послове 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, посебне 
услове рада, опасност, одговорност и сложеност посла8“ Другостепени 
орган изводи закључак из наведених законских одредби на начин што 
их само селективно преприча, игноришући одлучне чињенице из навода 
жалбе који се односе на утврђивање права на плату у случају трајног 
премештаја! Образложења првостепеног и другостепеног органа су 
идентична, чак и у ситуацијама када би другостепеном органу требало 
да буде  сасвим јасно да је првостепени орган начинио низ пропуста 
у доношењу решења. Жалбена комисија би такве пропусте требала да 
отклони. Међутим, неспорно је да је наведеним чланом (чл.146 ЗоП) 
регулисан начин утврђивања плате али првостепени и другостепени 
орган образлажу математички начин утврђивања плате, а не залазећи у 
суштинско питање, а то је право на плату у случају трајног премештаја. 
Када се ради о премештају запосленог и с тим у вези, утврђивања 
његових права и обавеза у вези са премештајем, пре свега плате, која је 
један од битних елемената за одређивање да ли је и премештај извршен 
у складу са законом.

Закон о општем управном поступку јасно прописује када је 
решење извршно, а јасно је да не може да буде извршно ако није ни 
донето. Неефикасност првостепеног органа није изузетак, то се дешава 
често и код поступања другостепеног органа Жалбене комисије Владе,  
који најчешће по накнадном захтеву за решавање по жалби- пожурници, 
доноси одлуку.

8 Решење Жалбене комисије Владе 120-01-140/2015-01 од 30. јуна 2015. године
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Чести пропусти приликом доношења решења су и формалне 
природе. У једном од решења које је донела Безбедносно информативна 
агенција, у уводу решења о утврђивању коефицијента плате није 
означено име странке, као ни кратко означење предмета поступка. 
Решење о утврђивању коефицијента плате није садржало ниједан елемент 
предвиђен чланом 199. став 2. Закона о општем управном поступку9, 
што је решење чинило незаконитим. Чак је и упутство о правном 
средству имало недостатке, јер је као другостепени орган наведена 
Жалбена комисија Владе Републике Србије! Требало би да се зна да 
је назив овог органа Жалбена комисија Владе. У образложењу решења 
о утврђивању коефицијента плате није поступљено сходно законској 
одредби Закона о полицији члан 148б која подразумева да се наведе на 
који начин је оцењено да радне способности запосленог и професионална 
оспособљеност у већој мери могу да допринесу побољшању процеса рада 
на радном месту на које се запослени трајно премешта, нити које су то 
његове радне способности и професионална оспособљеност. Жалбена 
комисија Владе изводи закључак на основу непознатих чињеница и 
закључује: „утврђено је....да је првостепено решење донето у складу 
са потребама службе, а са циљем унапређења обављања послова који 
се поверавају премештеном припаднику Безбедносно информативне 
агенције – будући да је оцењено да ће професионална способност и 
радни резултати жалиоца, обезбедити ефикасније обављање послова 
организационе јединице у коју се премешта10“. Нејасно је на који начин 
је Жалбена комисија Владе то утврдила, када се у првостепеном решењу 
уопште не говори о испуњености ових услова.

Сасвим је  јасно колико штете и  финансијских трошкова настаје 
услед неефикасног рада управних органа, а посебно што се повређују 
основна људска права и права запослених из радног односа. 

Најновији став Управног суда је да запосленом полицијском 
службенику у случају трајног премештаја плата остаје непромењена, 
дакле, она коју је имао до трајног премештаја. Тако ће се убудуће 
примењивати став из пресуде истог суда: „како Закон о полицији не 
садржи одредбе о одређивању плате, односно коефицијената полицијских 
службеника у случају премештаја на друго радно место, морају се 
применити одредбе члана 19. Закона о платама државних службеника и 
намештеника. Није спорно да се по посебним прописима утврђује висина 
коефицијента за запослене у Министарству унутрашњих послова, али 
запослени у том министарству по општем пропису који важи за државне 

9  „Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ , бр. 30/2010
10  Решење Жалбене комисије Владе 112-70/2015-01 од 09. јуна 2015. године
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службенике задржавају тако утврђен коефицијент у случају премештаја 
због потреба службе“11.

3. Оцењивање рада

Оцењивање рада на основу Закона о полицији, има својих 
специфичности, које не подразумевају и повреду права запопслених.

Један од основних принципа рада државне управе јесте принцип 
професионализма, који поред тога што подразумева нептристрасан 
и објективан одабир кадрова подразумева оцењивање, вредновање 
њиховог рада. Дакле, између осталог подразумева да се кроз оцењивање 
креира могућност напредовања, награђивања и успостављање јасних 
правила понашања и односа према пословима од јавног значаја. 
Оцењивање рада је битан институт коме је посвећено мало пажње па 
је остало доста нејасноћа на том пољу, највише у делу који се односи 
на мерила оцењивања и управно судску заштиту права. Мерила за 
оцењивање полицијских службеника прописана су Уредбом о начелима 
за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова. Ипак, нису 
прописани мерљиви, квалитативни и квантитативни критеријуми за 
оцењивање, па се често дешава да оцена буде мерило субјективног односа 
старешине у односу на запосленог. При томе изостаје објективност, 
а дискрециона оцена ступа на сцену! Када запослени незадовољан 
оценом уложи приговор на годишњу оцену рада , одлука по приговору 
је потпуно неодговарајућа, јер не садржи образложење, а обично буде 
само преписана већ дата оцена.  Често се дешава да у другостепеном 
поступку оцену по приговору запосленог да лице које није овлашћено за 
то. Иако члан 125. Закона о полицији, предвиђа да министар овлашћује 
поједина лица да решавају по приговору запослених на годишње оцене у 
неким ситуацијама се не може утврдити ко је доносилац коначне оцене. 
Оно што је још већи проблем јесте игнорисање приговора, односно не 
решавање по њему. Како је Уредбом о начелима за унутрашње уређење 
Министарства унутрашњих послова утврђена форма посебног упитника 
на коме се врши оцењивање, сама чињеница да постоји могућност 
улагања приговора подразумева и обавезу друге стране да одговори на 
тај приговор. У пракси таквог одговора нема, а оно што је забрињавајуће 
јесте чињеница да не постоји довољно разумевања за значај оцењивања. 
Није реткост, да се након одлуке по приговору упитник за оцењивање 
рада достави само запосленом, иако је запослени овластио пуномоћника 
који је уз приговор на годишњу оцену рада уредно приложио пуномоћје. 

11  Пресуда 9 У 6265/10 од 25.3.2011. године
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Оцена је битна за сваког државног и полицијског службеника, 
јер од оцене зависи могућност стицања одређених права, пре свега 
могућност напредовања у више звање, могућност пријаве на конкурсе 
за положајна радна места, број дана годишњег одмора и др. Због свега 
тога је битно да поступак оцењивања буде спроведен на законит начин, 
а дата оцена буде објективна, да одговара фактичком стању, а не да буде 
предмет злоупотребе и личног односа лица које оцењује и лица које се 
оцењује. Дискреционо право лица које оцењује запосленог не сме да 
се злоупотребљава, јер приликом примене дискреционог овлашћења 
постоје законска ограничења која се морају поштовати. Оно мора бити 
резултат начела оцене доказа, законитости и начела материјалне истине 
у спроведеном управном поступку. Законом о полицији није прописана 
судска заштита у вези са оцењивањем ! То не значи да запослени немају 
право на судску заштиту. Због природе акта какав је Упитник о оцењивању 
рада у смислу Закона о управним споровима који одређује да се под 
управним актом подразумева појединачни акт којим надлежни орган, 
непосредном применом прописа, решава о одређеном праву или обавези 
физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари12, 
да они могу да у заштити својих интереса поднесу тужбу Управном 
суду. Често се  оцењивање користи као средство за стварање додатног 
притиска на запосленог у ситуацијама када покрене поступак заштите 
од злостављања. Очигледно је да приговор постоји ради формалног 
поштавања права на двостепеност, али праве достепености нема, што 
представља кршење Уставом загарантованог права и озбиљних повреда 
начела општег управног поступка.

4. Дисциплински поступак 

Дисциплинска  одговорност запослених у Министарству 
унутрашњих послова и Безбедносно информативној агенцији, 
утврђује се у дисциплинском поступку који се покреће закључком о 
покретању дисциплинског поступка. Одлука о томе мора да се заснива  
на чињеницама поткрепљених доказима. Списи предмета треба да се 
формирају и користе само у том поступку. У супротном, могуће су и 
злоупотребе. Оно што је чест пример у пракси је  да се у току поступку 
у којем се утврђује дисциплинска одговорност често користе списи  који 
су формирани за потребе неког  другог поступка (кривични, притужбени 
или прекршајни ). То је назаконито, јер су то потпуно одвојени поступци.  
Дешава се да дисциплински старешина донесе решење којим се утврђује 
дисциплинска одговорност запосленог, на бази списа из кривичног 

12  Члан 4. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009)
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предмета, а тај кривични поступак окончан тако што је одбачена 
кривична пријава. Када се доноси одлука у дисциплинском поступку 
од изузетне је важности да таква одлука буде поткрепљена доказима 
који недвосмислено утврђују или не утврђују нечију одговорност. 
Такође, јасно је да у случају када се дисциплински поступак поведе уз 
пропусте приликом покретања и у току вођења поступка, а запослени 
огласи одговорним за учињену повреду службне дужности, таква одлука 
не може да остане у правном промету. Поред формалних она има и 
материјалне недостатке, тако да Управни суд у највећем броју случајева 
таква решења поништава.

5. Привремено удаљење са рада

Привремено удаљење са рада је радноправни институт који 
се може применити у случају покренутог дициплинског поступка. 
Образложења донетих  решења у вези са тим не садрже образложене 
разлоге, што је незаконито. Главни аргумент је да би даље обављање 
послова лица против којег је покренут дисциплински поступак штетило 
интересима службе и да се такво привремено удаљење одређује до 
окончања дисциплинског поступка. Могуће су и злоупотребе, па се 
дешава да се поступак води супротно начелима општег управног 
поступка, тако што се усмена расправа не заказује и по годину дана! 
У решењу о привременом удаљењу са рада није јасно како се одлучује, 
на основу којих критеријума, да се запослени удаљи са рада и какве 
последице би изазвало  даље обављање послова од стране запосленог. 
Како се ради о решењу које се доноси по слободној оцени морају се 
навести разлози којима се доносилац руководио при доношењу решења13. 

Оно што представља велики изазов у заштити права из радног 
односа свакако јесте поштовање Закона о заштити података о личности14. 
Дисциплински поступак је погодно тло за кршење овог закона. Често се 
у записницима о саслушању и предлозима за покретање дисциплинског 
поступка користе бројни подаци о личности који нису неопходни за 
сврху сачињавања тих документа. Тако је на пример у више забележених 
случајевау преамбули неких докумената под називом „Записник о 
саслушању одговорног радника“ и „Радна карактеристика“ забележено: 
име и презиме, име оца, име мајке и девојачко име мајке, датум рођења, 
ЈМБГ, пребивлиште и адреса, брачно стање и број деце, школска и 
стручна спрема, као и да ли је до тада било дисциплинског кажњавања. 
Конкретно, надређени полицијски службеник је у више наврата, 

13 Члан 199. став 4. Закона о општем управном поступку
14   „Сл. гласник РС“ , 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012
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системетски прегледавао снимке система за видео надзор граничног 
прелаза и на основу оствареног увида и само по једног индикативног 
детаља, позивао полицијске службенике на саслушање, а затим против 
њих предлагао покретање дициплинских поступака за тешке повреде 
службене дужности.

Наводни прекршаји радне дисциплине уочени на снимцима, 
нису међусобно повезани, није било пријава инцидента, прекршаја или 
било ког другог догађаја који би могао иницирати потребу за детаљним 
прегледањем видео записа у временском периоду од скоро месец дана. 

6. Прописи о постављању и коришћењу уређаја и других 
техничких средстава приликом заштите државне границе

Законом о заштити државне границе15, гранична полиција је 
овлашћена да, у циљу ефикасног вршења послова заштите државне 
границе, од лица према којима примењује овлашћења, прикупља личне 
податке и да те податке уноси и обрађује у евиденцијама, да те податке 
прикупља уз примену техничких средстава. Под техничким средствима, 
којима се у циљу трагања, утврђивања идентитета и проналаска 
починилаца кривичних дела и прекршаја приликом заштите државне 
границе, сагласно ставу 3. истог члана, подразумева се и аутоматски 
видео надзор.

На основу члана 61. став 5. Закона о заштити државне границе, 
министар унутрашњих послова је донео „Правилник о постављању 
уређаја и других техничких средстава приликом заштите државне 
границе16“ којим прописује постављање и коришћење уређаја и других 
техничких средстава из члана 61, став 3. поменутог закона, а у суштини 
се односи искључиво на уређаје за снимање, фотографисање и видео-
надзор. Члан 4. Став 1. Правилника о постављању уређаја и других 
техничких средстава приликом заштите државне границе утврђује 
обавезу граничне полиције да снимке обрађује и користи у складу са 
Законом о заштити података о личности, а у став 2. да се снимци могу 
копирати или на други начин електронски обрађивати само ради обуке, 
доказивања у кривичном или прекршајном поступку, дисциплинском 
поступку, за утврђивање стварног стања у жалбеним поступцима или 
код утврђивања материјалне одговорности.

15  Члан 61. Закона о заштити државне границе („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008 и 
20/2015 – др. закон)

16  Службени гласник РС, број 120/2012 од 21.12.2012. године
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Недозвољеност обраде и злоупотреба података о личности у 
овом случају огледа се у следећем: 

Прикупљање и обрада детљаних података о личности, 
као што су име оца, име мајке и девојачко презиме мајке, датум 
рођења, ЈМБГ, брачно стање, број деце, школска и стручна спрема, 
у документима овог поступка као што су „Записник о саслушању 
одговорног радника“, „Радна карактеристика“ и другим, непотребно, 
неподесно и несразмерно сврси обраде17, а то је у овом случају 
једнозначна  идентификације полицијског службеника запосленог 
на граничном прелазу Сремска Рача, познатог имена и презимена. 
Поред овога, податак о томе да ли је неки од полицијских службеника 
дисциплински кажњаван, није релевантан за конкретан случај наводне 
повреде радних дужности, а с друге стране може бити застарео, непотпун 
или задржан супротно закону, па његово прикупљање и навођење 
без претходне провере, непосредно погоршава положај полицијских 
службеника. 

Обрада видео материјала вршена је у сврху различиту од оне за коју 
је одређена18. Снимци видео надзора, сходно члану 61. Закона о заштите 
државне границе, могу се користити у циљу трагања, утврђивања 
идентитета и проналаска починилаца кривичних дела и прекршаја 
приликом заштите државне границе. Полицијски службеници запослени 
на граничном прелазу, не могу се сматрати лицима према којима је 
употреба ових средстава,од стране граничне полиције, дозвољена.

Обрада видео материјала прегледањем од стране старешине, није 
иницирана нити је поткрепљена  инцидентом, прекршајем или било 
којим другим догађајем који би се могао протумачити као легитимна 
сврха, утврђена законом.

Сврха обраде није јасно одређена и измењена је19. Правилник о 
постављању уређаја и других техничких средстава приликом заштите 
државне границе уводи могућност копирања или електронске обраде 
у дисциплинском поступку, чиме излази из оквира члана 61. Закона 
о заштити државне границе. Ручно прегледавање и непосредан увид 
командира у снимке, без било какве временске или друге одреднице 
везане за евентуални инцидент, прекршај или догађај који је потребно 
расветлити, не може се третирати као „други начин електронске обраде“, 
па је самим тим, руководилац користио поверени технички систем мимо 
Правилника који то уређује.

17  Члан 8. тачка 6). и 7). Закона о заштити података о личности 
18  Члан 8. тачка 2) Закона о заштити података о личности 
19  Члан 8. тачка 3) Закона о заштити података о личности 
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Обрада видео материјала вршена је на недозвољен (незаконит) 
начин20. Руковалац (у овом случају МУП) је дао површне и врло уопштене 
информације о обради података, а одговорно лице руковаоца (командир) 
користио је видео снимке на прикривен начин, без претходне најаве и с 
очигледном намером да запослене доведе у неповољан положај. Самим 
тим, оваква обрада видео материјала је у смислу члана 5. Конвенције 
о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података (ETС 
108), непоштена па тиме и незаконита. Одговоран послодавац не сме да 
користи податке видео надзора на начин који има неоправдано штетно 
дејство по запослене.

Одлука о покретању поступка донета је искључиво на основу 
података који се обрађују аутоматизовано, дакле, супротно одредбама 
Закона о заштити података о личности21 пошто је донета у случају 
када то није изричито одређено законом, нити су лица претходно била 
упозната са поступком аутоматизоване обраде и начином доношења 
одлуке. Овакво коришћење видео снимака неспорно производи правне 
последице и погоршава положај полицијских службеника,  а њихов 
старешина поверене податке користи на начин који има неоправдано 
штетно дејство по лица која су у питању.

Остаје питање питање који то и да ли су успотављени механизими 
којима би се лице које покреће дисциплински поступак казнило за 
непрофесионализам и огромне трошкове које ствара држави, у оним 
ситуацијама када се докаже да покреће дисциплински поступак на 
бази непроверених доказа, из неких личних разлога или злоупотребом 
овлашћења?

Није реткост да се на акте којима се покреће поступак и одлучује 
о правима и одговорностима запослених  стављају ознаке тајности. То је 
потпуно несхватљиво, а један од могућих разлога је  отежавање приступа 
тим актима стручним лицима - адвокатима и суду. Један од примера је 
да се на Закључак о покретању дициплинског поступка који је донела 
Безбедносно информативна агенција стави ознака тајности! Очигледно 
је да се закони тумаче сходно циљу који у конкретној ситуацији треба 
да се постигне, иако то тумачење најчешће није исправно.

7. Одлуке о трошковима управног поступка

Када су у питању одлуке о трошковима у управном поступку, оне 
се често доносе уз погрешну примену материјалног права. Трошкови се 
у управном поступку не уважавају од стране управних органа, чак и у 

20  Члан 8. тачка 5) Закона о заштити података о личности
21  Члан 9. тачка 1) Закона о заштити података о личности  



Весна Николић, Изазови у примени и заштити права из радног 
односа..., Радно и социјално право, стр. 241-260, XVIV (1/2015)

255

ситуацијама када је странака успела у том поступку. Првостепени орган 
доноси  одлуку о одбијању трошкова али без ваљаног образложење зато 
што сматра да заступање пуномоћника није било нужно, па образлаже 
необичном логиком : „да сви запослени у државним органима, полагањем 
државног испита, односно стручног испита за рад у органу државне 
управе (који је услов за рад у том органу), у оквиру дела који се односи на 
радне односе у државним органима, стичу елементарна знања и основне 
оспособљености за предузимање радњи у циљу заштите и остварења 
својих права из радног односа. Стога о интересу и оправданости да се у 
управни поступак у вези са изјављеном жалбом укључи и пуномоћник 
одлучује подносилац жалбе, те, у овом 

случају вољом проузрокује трошкове, па, с тим у вези исте треба 
и да сноси“.22 Запослени који ангажује адвоката често није правно 
образован, па је ангажовање адвоката у поступку који се води према 
правилима општег управног поступка за таквог запосленог неопходно, 
нужно и оправдано. Устав Републике Србије, у члану 67. прописује да  
свако има право на правну помоћ коју пружа адвокатура, те би тумачење 
да ангажовање пуномоћника, када постоји законска могућност за то, 
није нужно и оправдано, било противуставно.

Наравно, честе су ситуације када Жалбена комисија Владе у 
оспореном решењу не решава о захтеву за накнаду трошкова поступка, 
који је у жалби истакнут благовремено и у складу са одредбама Закона о 
општем управном поступку.  Ово је посебно интересантно јер је највећи 
део трошкова управног поступка управо настао непоступањем или 
тромим поступањем управних органа.

Дакле, Жалбена комисија Владе је дужна да благовремено, у 
складу са својим овлашћењима, поштујући сва начела општег управног 
поступка , посебно начела законитости и ефикасности, заштити интересе 
како странке, тако и државе.  

8. Заштита од злостављања на раду

Пракса се у овој области од доношења закона до данас није 
искристалисала. То важи како  за државне органе тако и за суд. Иако је 
Министарство унутрашњих послова већ у децембру 2010. године, дакле, 
убрзо по доношењу овог закона одржало семинар за високе руководиоце 
у вези са применом Закона о спречавању злостављања на раду, рад на 
едукацији за разумевање и поступање по усвојеном закону је изостао. 
Ово је поље на коме треба да се интензивно ради у циљу спречавања 

22  Решење Жалбене комисије Владе број: 112-01-292/2014-01 од 15. јула 2014. 
године.
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све чешћих недозвољених и неетичких понашања. У ситуацијама када 
се покрене поступак за спречавање злостављања на раду, запослени се 
суочавају са проблемом необучених посредника, који имају важну улогу 
у покренутом поступку. Последица тога је доношење неодговарајућих 
одлука, како у материјалном тако и у процесном смислу. Незадовољни 
запослени покрећу тужбом поступак пред Вишим судом за заштиту од 
злостављања на раду. Оно што је још већи проблем је необученост судија 
за поступање у оваквим предметима, као и тромост парничног поступка 
који се води. Ово изазива потпуно неповерење запослених у заштити 
повређених права,  које оправдано очекују посебно од стране суда.

Оно што је забрињавајуће јесте чињеница да се у последње време 
догађа да запослени да отказ који је директна последица злостављања 
на раду. Наиме, послодавац на вешт начин покушава да константним 
шиканирањем и различитим притисцима примора запосленог да 
„добровољно“ да отказ. Зашто се запослени државни, односно полицијки 
службеник ретко одлучује да затражи заштиту од злостављања на раду? 
У пракси најчешће, када запослени затражи заштиту од злостављања на 
раду, његов положај као запосленог и као човека постаје још непријатнији. 
Тада се покрећу различити механизми за погоршавање његовог 
радноправног положаја.  Постоје бројни примери када руководилац 
покреће дисциплински поступак и по више пута против запослених из 
потпуно личних разлога, покреће дисциплински поступак по завршетку 
поступка посредовања код послодавца или по подношењу тужбе суду. 
Забележен је случај да је руководилац који је у тужби за спречавање 
злостављања на раду означен као злостављач,након подношења те тужбе, 
поднео тужбу суду за накнаду нематеријалне штете против запослене 
која је тужиља у покренутом поступку, а је чији он руководилац ! 
Дакле, догађа се да се запослени злоставља иако је тражио заштиту од 
злостављања доживљавајуће неке нове додатне облике злостављања. 
Притом здравље му се све више нарушава, па не чуди што се одлучује 
за најдрастичније поступање –лишење свог живота, као и оне које могу 
да доведу у питање и његову животну егзистенцију - отказ.

Закључак

Поштовање права и обавеза запослених у Министарству унутраш-
њих послова и Безбедносно информативној агенцији је предуслов за 
унапређење квалитета услуга које они пружају. Из практичних искустава 
следи да је неопходна додатна едукација и стално усавршавање 
запослених који се налазе на позицијама које подразумевају доношење 
и реализацију одлука из домена радних односа. Шаблонско решавање  
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о правима и обавезама у управном поступку, причињава велику штету 
запосленом, државном органу и држави. Дуго очекиваним новим Законом 
о полицији, потребно је извршити прецизно нормирање, које ће бити 
успешно само ако се изврши детаљна и квалитативно-квантитативна 
оцена досадашњег поступања. Потребно је разрадити процедуре и 
стално едуковати односно стручно оспособљавати запослене за успешно 
обављање тих послова. То је највећи изазов у примени и заштити 
права запослених који обављају тешке, специфичне и изузетно стресне 
послове, посебно уважавајући и вреднујући рад полицајаца. Тако ће се 
успоставити јаснија правила за законито поступање оних који примењују 
прописе, а исто тако и за санкционисање њихових пропуста. У крајњем 
резултату судови и државни буџет  ће бити растерећенији. 
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Vesna Nikolić, lawyer from Belgrade

Challenges in the Application and Protection 
Rights from Labor relations

- police officers and members of the Security Intelligence Agency -

Summary
In the light of amendments to the existing and adoption of new regu-

lations in the field of labor, both in the general and special regime, special 
attention should be devoted. That is a serious job that the public authorities 
are not engaged strategically. The result of this approach are enormous 
financial costs for both, the state and for the employees, who are the most 
seriously affected and personally damaged by such actions. Even in a situ-
ation when they have got a litigation they are not spared from the sluggish 
and ineffective actions of state officials dealing with labor law issues in sub-
stantive and procedural terms in all stages of the proceedings. It is therefore 
necessary to provide continual education and training of employees in state 
administration that apply regulations in labor relations, all with a goal to 
their improvement. Also, a powerful mechanism that is not applied consistently 
for all employees in the state administration is to determine responsibility for 
the committed or omitted. This work presents some of the challenges faced by 
employees in his employment status of implementation of the Law on Police, 
the decision-makers in the administrative proceedings, the Administrative 
Court and the State.

Key words: Law on police, a police officer, a member of the Security 
Information Agency, the Complaints Commission, the Administrative Court, 
the protection of personal data, monitoring in the workplace, implementation 
and protection of rights.
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ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА ПО ОСНОВУ ПОВРЕДЕ НА 
РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ

Апстракт: У овом раду бавићемо се повредом на раду и профе-
сионалним болестима као таквим, питањем њихових узрока, 
као и последицама које оне могу носити – како за послодавце, 
тако и за запослене. У склопу теме посебно ћемо се позабавити 
питањем репарације у оваквим случајевима и поставићемо 
питање могућности и остваривости организовања посебног 
осигурања, с обзиром на дату специфичност да су овакве 
повреде, односно болести, уско повезане са самом чињеницом 
извршавања рада. 

Кључне речи: повреда на раду, професионална болест, социјално 
осигурање, осигурање за случај повреде на раду и професионалне 
болести.

Увод

Питање заштите здравља и безбедности на раду јесте једно од 
битнијих питања радноправне области. Разлози за то су многобројни 
а један од истакнутих је да је превенција у овим случајевима, не само 
пожељнa, већ и ефикаснија и економичнија од репарације, коју може 
пружити социјално осигурање, иако само улагање у заштиту здравља 
и безбедности подразумева издвајање значајних средстава од стране по-
слодавца. Када се говори о здрављу, оно не подразумева само физичко 
здравље лица која извршавају рад, већ је оно временом проширено и на 
морално и духовно здравље лица, што не чуди, како је један од основ-
них циљева радног права, право на достојанствен рад који не вређа ни 
на који начин личност запослених. Претходну констатацију потврђује 
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и Закон о безбедности и здрављу на раду, који под појмом безбедност и 
здравље на раду, подразумева обезбеђивање услова на раду којима се, у 
највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења 
и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за 
пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.1 Истичемо 
и да развитком технике и технологије узроци и манифестације обољења 
запослених могу бити много суптилнији, иако не и мање опасни. 

Како, ипак, превенција некад није довољна, чак и када се чини 
да су ризици на сваки могући начин умањени, након наступања по-
вреда, односно обољења повезаних са радом, приступа се репарацији. 
Стога битну улогу овде игра и социјално осигурање, а како се ипак 
ради о једној специфичној ситуацији, с обзиром на то да се ипак ради 
о повредама, односно обољењима која су неким начином повезана са 
извршавањем рада, поставља се питање да ли би овакве повреде и 
обољења требало додатно обезбедити. То може подразумевати вишу 
стопу доприноса или накнаде, предвиђање посебног осигурања за дате 
случајеве, увођење новог фонда или посебног рачуна за уплату допри-
носа у оваквим случајевима или слично.

Имајући у виду ове и сличне идеје, мора се истовремено водити 
рачуна о датим приликама у којима се одређена земља налази, како би 
овакви приступи били више од мртвог слова на папиру. Када се говори о 
Републици Србији, мора се имати у виду да се она већ дуже време суоча-
ва са неликвидношћу фондова и уопште дефицитом у систему обавезног 
социјалног осигурања, док је сама земља пролазила кроз мукотрпан 
процес транзиције као и последње економске кризе, која је утицала и на 
привредну активност и на економску снагу послодаваца (чије умањење 
доводи у великом броју случајева до немогућности исплате додатних 
обавеза, не само са становишта конкурентности већ и простог опстанка).  
У овом раду ћемо покушати да приближимо поменуту проблематику 
читаоцу, као и да размотримо евентуална решења, предвиђена у пракси 
и упоредном праву, као и она о којима се већ разматра у стручним и на-
учним круговима, са становишта њихове применљивости и ефикасности 
у садашњим условима у којима се Република Србија налази.

1. Повреда на раду
У почетку, небезбедни услови рада били су главни узрок повреда на 

раду и један од већих проблема са којима се право суочавало. Временом, 
у развијеним земљама, услед унапређења радних услова, примат над 
њима по броју преузимају професионална обољења.2

1 Закон о безбедности и здрављу на раду, (Службени гласник РС, бр. 101/2005), 
члан 4, став 4.

2  По процени Међународне организације рада (МОР), повреде на раду, као и 
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Шта је то, што подразумева појам повреде на раду зависи од 
законодавства односне земље, којим се овај појам уређује, те је за њено 
постојање у неким земљама довољно да је до ње дошло током радног 
времена, у другим је потребно и да је до ње дошло приликом извршавања 
радних обавеза, док у многим законодавстима она подразумева и повреду 
до које може доћи приликом редовног пута од куће до посла, односно од 
посла до куће. 3Ипак, уопштено говорећи, првобитан појам је временом 
доста проширен.

Како то примећује Дени Питерс (Danny Pieters), разлози којима 
се законодавац може водити уколико дође до установљавања посебног 
третмана у овом случају могу бити следећи: да послодавац код кога су 
овакве повреде чешће плаћа вишу стопу доприноса и/или да се омогуће 
повољније бенефиције жртвама оваквих повреда. Код ове категорије 
лица, могуће је и увођење посебног вида социјалног осигурања.4

Законом о пензијском и инвалидском осигурању, оваква врста 
повреде у себи подразумева одређену просторну, временску и узрочну 
повезаност са обављањем посла по основу ког је лице осигурано или 
посла који лице обавља у интересу послодавца код кога је запослен као 
и повреду до које је дошло приликом редовног пута од стана до места 
рада и обратно.5 Такође, Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
је под појмом повреде уврстио и повреду до које дође услед више силе 
или несрећног случаја за време обављања посла по основу кога је лице 
осигурано, повреду приликом акције спасавања или одбране од еле-
ментарних непогода и несрећа, на војној вежби, на радном кампу или 
такмичењу итд.6

Опет, у смислу Закона о здравственом осигурању, повреда на раду 
је свака повреда, обољење или смрт настала као последица несреће на 
послу, односно као последица сваког неочекиваног или непланираног 

професионалне болести узрокују више од 2,3 милиона жртава годишње, од којих је 
више од 350,000 проузроковано несрећама на послу, док је близу 2 милиона последица 
професионалних болести. - вид. International Labour Organization: Creating Safe and 
Healthy Workplaces for All - Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial 
Meeting, Melbourne, 2014, страна 1.

3  D. Pieters, Social security: an introduction to the basic principles, second edition – 
revised, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2006, стр. 33.

4  Ibid., стр. 33.
5  Законом о здравственом осигурању - (Службени гласник РС, бр. 107 /2005, 

109/2005 - исправка, 30/2010 - др. закон, 57 /2011, 110/2012 - УС, 119 /2012, 99 / 2014, 
123 / 2014, 126/2014 – УС) „пропуштено“ je подвођење редовног пута од стана до места 
рада и обратно под појам повреде на раду, како је то учињено Законом о пензијском и 
инвалидском осигурању (Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др. 
закон 85/05, 101/05-др. закон, 63/06-одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10,75/2014 и 142/2014).

6  Закон о пензијском и инвалидском осигурању, чл. 17, 22, 23.
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догађаја, укључујући и акт насиља који је настао услед рада или је пове-
зан са радом и који је довео до повреде, обољења или смрти осигураника 
која је наступила одмах или у периоду од 12 месеци од дана настанка 
повреде на раду. Њено постојање се, у складу са овим законом, утврђује 
на основу извештаја о повреди на раду.7

2. Професионална болест

Док повреда на раду подразумева повреду насталу услед одређеног 
догађаја, који је, по правилу, изненадан, појам професионалне болести 
подразумева изложеност одређеним негативним утицајима приликом 
извршавања рада, који представљају узрок оваквих обољења, односно 
подразумевају одређен проток времена у оквиру којих овакви негатив-
ни утицаји стварају последице по здравље лица. Ово потврђује и Закон 
о пензијском и инвалидском осигурању, који под истом подразумева 
болести настале у току осигурања, проузроковане дужим непосредним 
утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима 
које је осигураник обављао.8 

У смислу Закона о здравственом осигурању, под професионалним 
обољењем подразумева се обољење настало услед дуже изложености 
штетностима насталим на радном месту.9

Иако је временом умањен број несрећа на раду, дошло је и до 
повећања броја професионалних обољења код којих се као све чешћи 
узрок јавља стрес, чија је превенција теже достижан циљ од превенције 
несрећа на раду и постиже се суптилнијим методима у међусобним 
(радним) људским односима, као што су развој социјалног дијалога 
и потврђивање концепта друштвено одговорног послодавца.10 Лоша 
организација, неквалитетан менаџмент, транзиција, висока стопа неза-
послености, флексибилизација радних односа (која иако је неизбежна и 
понекад пожељна из угла запосленог лица може бити узрочник стреса),11 

7  Закон о здравственом осигурању, члан 33, ст. 4,6.
8  Закон о пензијском и инвалидском осигурању, члан 24, став 1.
9  Закон о здравственом осигурању, члан 33, став 5.
10  Б. Лубарда, Радно право. Расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, 

Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, страна 369.
11  Нпр. иако је лицу које рад извршава код куће  обезбеђена већа аутономија од 

оне код лица које рад извршава у просторијама послодавца, с обзиром на то да изузет 
од непосредне контроле послодавца над радом,  оно се суочава са реалним ризиком да 
законодавство, с обзиром на то да је конципирано пре свега према стандардном моделу 
запошљавања, може бити „глуво“ за специфичности извршавања оваквог рада, или 
просто тешко применљиво (као што је то случај са ноћним и прековременим радом, 
који се често јавља и као избор самих запослених, који на тај начин могу угрозити 
своје здравље). - вид. Љ. Ковачевић, Изазови заштите запослених који раде (к)од куће, 
Радно и социјално право, бр. 7-9/2011, стр. 463 – 465.
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нове технике надзора којима се знатно умањује приватност запослених и 
слично, могу створити различите последице на радно ангажована лица.12

Сам приступ регулисању професионалних болести може ићи од 
система тзв. „ отвореног дефинисања“ у склопу ког сваки поремећај 
може бити прихваћен као професионална болест уколико лице докаже 
узрочну везу између професионалне активности и болести, до „система 
листа“, којима је претходно утврђено која су то обољења која се сматрају 
професионалним обољењима, мада већина земаља комбинује ова два 
поменута приступа.13 Законом о пензијском и инвалидском осигурању 
је у Републици  Србији, заправо предвиђен други, претходно помену-
ти приступ, односно систем листа, одредбом којом се прописује да се 
професионалне болести, радна места, односно послови на којима се те 
болести појављују и услови под којима се сматрају професионалним бо-
лестима утврђују од стране министра надлежног за послове пензијског 
и инвалидског осигурања и министра надлежног за послове здравља, а 
на предлог фонда.14 Поменута селекција професионалних болести врши 
се, дакле, подзаконским актом, односно Правилником о утврђивању 
професионалних болести.15Овде се може поставити питање колико је за-
право могуће антиципирати сва професионална обољења до којих може 
доћи. Чини се да можда не би било с горег кориговати овако ригидан 
систем могућношћу доказивања постојања професионалне болести чак 
и уколико она није предвиђена датом листом, као што је то учињено 
у земљама као што су нпр. Аустрија и Белгија.16 Ово поготово када се 
има у виду да свака индивидуа може имати субјективно различите 
здравствене манифестације сличних, па понекад чак и истих обољења. 
Такође је отворено и питање превазиђености поменутог подзаконског 
акта и потребе његовог иновирања.

12  Ипак треба истаћи да није сваки вид стреса негативан, односно да одређена 
врста стреса може произвести и позитивне ефекте, како одређена врста притиска 
компетентног менаџмента може деловати и подстицајно. - вид.  Ј. Stranks : Stress at 
work – management and prevention, Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan 
Hill, Oxford, 2005, страна 5.

13  Вид. - D. Pieters, оp. cit., стр. 34.
14  Закон о пензијском и инвалидском осигурању, члан 24, став 2.
15  Правилник о утврђивању професионалних болести ( Службени гласник РС 

бр. 105/03).
16  МISSOC Comparative Tables Database, http://www.missoc.org/MISSOC/

I N FOR M AT ION BASE/COM PA R AT I V ETA BLES/ M ISSO CDATA BASE/
comparativeTableSearch.jsp, 31. 3. 2015.
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3. Права из обавезног социјалног осигурања,  
гарантована нашим прописима у случају 
повреде на раду и професионалне болести

Питање права која су везана за повреду на раду, односно 
професионалне болести је сложено, како због чињенице да се на њих не 
примењује један јединствени пропис већ низ закона и подзаконских аката, 
тако и због чињенице што се она остварују како у склопу здравственог, 
тако и у склопу пензијског и инвалидског осигурања.

Већ смо истакли да Закон о безбедности и здрављу на раду под 
појмом безбедности и здравља на раду подразумева обезбеђивање таквих 
услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде 
на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом,а који 
претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално 
благостање запослених. С тим у вези овај закон подразумева у себи појам 
превенције истих и предвиђа одређене обавезе и права ради остварења 
овако наведеног циља, а којима се овде нећемо бавити.

Битна обавеза послодавца, у складу са питањем којим се овде 
бавимо, јесте законом прописана  обавеза да осигура запослене од 
повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом 
ради обезбеђивања накнаде штете, при чему ова финансијска средства 
падају на терет послодавца у висини која зависи од нивоа ризика.17

Већина права, односно накнада по основу повреда на раду 
и професионалних болести остварује се дакле у оквиру обавезног 
социјалног осигурања. Права из здравственог осигурања остварују 
се при Републичком фонду за здравствено осигурање док се права из 
пензијског и инвалидског осигурања остварују при Републичком фонду 
за пензијско и инвалидско осигурање као и при њиховим филијалама, 
док је услов, предвиђен за остваривање права при оба фонда, уплата 
одговарајућих доприноса.

 Поменути доприноси финансирају се и од стране послодаваца и 
од стране радника, што се чини неправедим јер се доима правичнијим 
решење да се надокнаде за повреде, односно обољења настала у вези са 
радом финансирају само од стране послодавца. Овде наглашавамо, да 
нашим прописима нису предвиђени наменски доприноси  за накнаду у 
овим случајевима, већ су у оквиру укупне стопе доприноса они намењени 
за пензијско и инвалидско, односно здравствено осигурање. 

Здравствена нега у случају повреда на раду, односно професионалног 
обољења пружа се у оквиру здравственог осигурања. Наиме, чланом 9 
Закона о здравственом осигурању, је децидно наведено да обавезно 

17  Закон о безбедности и здрављу на раду, члан 53.
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здравствено осигурање обухвата и осигурање за случај повреде на 
раду и професионалне болести, док је чланом 17 утврђено која су то 
осигурана лица у смислу поменутог закона. Сама накнада за привремену 
спреченост за рад, као једно од загарантованих права, предвиђена је како 
Законом о здравственом осигурању, тако и Законом о раду. 

Законом је осигураницима гарантовано право на бесплатне здрав-
ствене услуге за прегледе, лечење и рехабилитацију због професионалних 
болести и повреда на раду, како се целокупан износ обезбеђује у оквиру 
здравственог осигурања. 18 Такође, Закон о здравственом осигурању за  
случај повреда на раду, односно професионалне болести не предвиђа 
претходни стаж здравственог осигурања као услов (уколико се ради 
о лицима која су законом наведена као осигураници, као и о лицима 
која су се укључила у обавезно социјално осигурање). Сама заштита, 
предвиђена је Законом о здравственом осигурању, на примарном, 
секундарном и  терцијарном нивоу, а пружа се тако да се сачува, поврати 
или унапреди здравствено стање осигураног лица.

3.1. Привремена спреченост за рад
Период привремене спречености за рад одређује изабрани лекар, 

односно лекарска комисија, а може трајати све до отклањања узрока 
спречености за рад, док се накнада зараде остварује као право од 
првог дана спречености за рад и за све време њеног трајања, па и после 
престанка радног односа, до престанка њеног узрока, по оцени изабраног 
лекара/лекарске комисије - уколико се ради у случају повреде на раду и 
професионалне болести.19 Дакле, видно је да законодавац прави разлику 
између повреде на раду и професионалног обољења, у односу на повреде 
и болести које се не везују за рад, како у другом случају право на накнаду 
лица имају само у периоду за које би примала зараду односно у ком би 
обављали делатност.

Опет уколико лекар, односно лекарска комисија оцени да здравствено 
стање осигураника указује на губитак радне способности, односно да 
се не очекује побољшање здравственог стања осигураника које би му 
омогућило враћање радне способности, дужан је да осигураника без 
одлагања упути надлежном органу за оцену радне способности, односно 
инвалидности по прописима о пензијском и инвалидском осигурању (од-
носно инвалидској комисији), као и  у случају дужег трајања спречености 
за рад проузроковане болешћу или повредом, а најкасније по истеку 
шест месеци непрекидне спречености за рад, односно ако је осигураник 

18  Закон о здравственом осигурању, члан 45.
19  Закон о здравственом осигурању, члан 78.
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у последњих 18 месеци био спречен за рад 12 месеци са прекидима.20 
Уколико таква комисија утврди постојање губитка радне способности, 
лице ће своја права на даље остваривати у складу са прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању.

Како би се избегле евентуалне злоупотребе, Закон о здравственом 
осигурању децидно набраја случајеве у којима лице неће имати право 
на накнаду зараде, као што су намерно проузроковање неспособности 
за рад, намерно спречавање оздрављења итд.21 

Новим изменама Закона о раду, продужен је референтни период 
у ком лице има право на накнаду зараде за привремену спреченост за 
рад са 3 на 12 месеци и то на тај начин што је за случај  повреде на раду, 
односно професионалне болести прописана накнада у висини од 100 % 
просечне зараде у претходних 12 месеци  пре месеца у којем је наступила 
привремена спреченост, уз услов да не може бити мања од минималне 
зараде. Фаворабилни приступ се огледа у томе што се у случају повреда, 
односно болести које нису у вези са радом накнада остварује у износу од 
65 % просечне зараде у претходних 12 месеци пре наступања привремене 
спречености, уз исти услов у погледу односа износа накнаде и износа 
минималне зараде. Овакво право он може остваривати у периоду до 30 
дана.22 23Наведени период заправо представља период у којем обавеза 
финансирања овакве исплате пада на терет послодавца, након чега даљи 
трошкови падају на терет Републичког фонда за здравствено осигурање. 
Изузетно, за осигуранике утврђене законом, накнаду зараде у случају 
привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне 
болести, обезбеђује послодавац из својих средстава за време трајања 
радног односа осигураника, од првог дана привремене спречености за 
рад, за све време трајања привремене спречености за рад осигураника. 
Уколико таквом осигуранику престане  радни однос у току коришћења 
права на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне боле-
сти, исплату накнаде зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено 
осигурање, од дана престанка радног односа осигураника. Опет, уколико 
се ради о  предузетнику, односно о свештенику и верском службенику, 
у смислу члана 17. овог закона, накнаду зараде због повреде на раду или 
професионалне болести обезбеђује матична филијала, односно Републ
ички фонд за здравствено осигурање од 31. дана спречености за рад и 

20  Закон о здравственом осигурању, члан 81.
21  Вид. -  Закон о здравственом осигурању, члан 85.
22  Закон о раду, (Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 

75/2014), члан 114.
23  Исти приступ има Закон о здравственом осигурању – вид. чл 96, ст. 1 и 2.
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за све време трајања привремене спречености за рад осигураника због 
повреде на раду или професионалне болести. 24

Уколико стручни медицински орган утврди да да би рад 
за осигураника био користан за брже успостављање пуне радне 
способности, може одредити да запослени одређено време ради са 
скраћеним радним временом код послодавца - и то најмање четири 
часа дневно, а најдуже три месеца непрекидно или са прекидима у току 
дванаест месеци од дана почетка рада са скраћеним радним временом. 
При том, осигуранику који за време привремене спречености за рад 
ради са скраћеним радним временом, накнада зараде припада сразмерно 
времену проведеном на раду у односу на пуно радно време. 25 Другим 
речима, на овај начин би то лице имало право на зараду, као и на накнаду 
зараде у складу са прописима о здравственом осигурању.

3.2. Инвалидност, телесно оштећење и право на 
новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
Чланом 17 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 

побројана су лица, која у складу са тим законом могу себи обезбедити 
право у случају инвалидности и телесног оштећења проузрокованих 
повредом на раду, односно професионалном болешћу, те тако ова права 
могу стећи и лица која извршавају послове по основу уговора о волонтер-
ском раду, ученици и студенти  који се налазе на обавезном производном 
раду/професионалној пракси/практичној настави итд. Овде истичемо да 
овако дефинисана лица нису осигураници, односно да се ради о лицима 
који су осигураници само за случај инвалидности и телесног оштећења 
проузрокованим повредом на раду или професионалном болешћу. Дакле 
они нису у потпуности осигурани, тј. нису осигурани од свих, про-
писима предвиђених, социјалних ризика. Самим тим за ова лица се не 
уплаћује потпун износ доприноса, већ стопа доприноса прописана за 
случај инвалидности и телесног оштећења које је проузроковано повре-
дом на раду и професионалном болешћу, односно за случај повреде на 
раду и професионалне болести. Овако прописана стопа износи четири 
процента за пензијско и инвалидско осигурање, односно два процента 
за здравствено осигурање. 26

24  Закон о здравственом осигурању, члан 102.
25  Закон о здравственом осигурању, чл. 99 – 100.
26  Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, (Службени гласник 

РС бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 
8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 
68/2014 - др. закон и 5/2015 - усклађени дин. изн.), члан 47.
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Инвалидност, у смислу овог закона, подразумева потпуни губитак 
радне способности, односно код професионалног војног лица потпуни 
губитак способности за професионалну војну службу, због промена у 
здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном 
болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити 
лечењем или медицинском рехабилитацијом.27 За разлику од повреда, 
односно болести које нису у вези са радом, лице код кога је услед повреде 
на раду, односно услед професионалне болести , наступила инвалидност, 
може остварити право на инвалидску пензију без обзира на године стажа 
осигурања.28 

Право на инвалидску пензију није једино право које се гарантује 
Законом о пензијском и инвалидском осигурању. Наиме, у случају да 
је лицу услед повреде на раду, односно услед професионалне болести, 
проузроковано телесно оштећење, односно, у смислу овог закона, гу-
битак, битније оштећење или знатнија онеспособљеност појединих ор-
гана или делова тела које отежава нормалну активност организма и 
изискује веће напоре у остваривању животних потреба, без обзира на 
то да ли проузрокује или не проузрокује инвалидност лице код којег 
такво оштећење износи најмање 30%, стиче право на новчану накнаду. 
Телесна оштећења су овим законом разврстана у 8 степени, при чему 
поменуто оштећење од 30 % важи као осми степен, док оштећење од 
100 % представља први степен. За оштећења која износе мање од 30 % 
накнада се, дакле, не исплаћује по овом основу. Поменута новчана на-
кнада остварује се на месечном нивоу. 29

Треба поменути и месечну надокнаду која се исплаћује осигурани-
цима, који због повреде на раду или болести имају потребу за помоћи 
другог лица ради испуњења животних потреба (тзв. право на новчану 
накнаду за помоћ и негу другог лица). 30

Такође, уколико наступи смрт лица које је осигураник/корисник у 
смислу Закона о пензијском и инвалидском осигурању, чланови његове 
породице стичу право на породичну пензију без обзира на дужину 
пензијског стажа тог лица (који је иначе предвиђен као услов у општим 
случајевима).31

27  Закон о пензијском и инвалидском осигурању, члан 21.
28  Закон о пензијском и инвалидском осигурању, члан 25.
29  Закон о пензијском и инвалидском осигурању, чл. 37, 39, 74.
30  Закон о пензијском и инвалидском осигурању,  члан 41 а.
31  Закон о пензијском и инвалидском осигурању,  члан 27, став 2.
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4. Неадекватна евиденција као проблем при остваривању 
права по основу повреде на раду и професионалне болести

Главни проблем при адекватном осмишљавању мера превенције, 
репарације, и уопште говорећи политике, која се примењује на повреду 
на раду и професионалне болести, јесте непријављивање и самим тим 
непоуздана статистика која се односи на ова два питања.

Ово доводи до отежаности идентификације узрока и самим тим 
уређивања превенције истих, као и до  отежаног разграничења између 
општих случајева и случајева повезаних са радом (што спречава увођење 
одговарајућих мера подстицаја, као што су диференцијалне стопе 
доприноса за различите групе ризика и стопе доприноса засноване на 
претходном учинку).32

Неки од узрока праксе непријављивања повреда на раду (која 
је у пракси чешћа код малих приватних предузећа, у којима нису 
формирани синдикати и одбори за безбедност и здравље на раду), 
јесу недостатак свести да је оно важно ради надокнаде и превенције 
незгода и професионалних обољења, недовољно ангажовање социјалних 
партнера, недостаци процедуре пријављивања33 и др.34

5. Осигурање за случај повреде на раду 
и професионалне болести

У упоредном праву осигурање за случај повреде на раду и профе-
сионалних обољења већ дуже време, у појединим земљама, представља 
самосталну грану социјалног осигурања.

Стога наводимо пример Немачке, у којој је овакав вид осигурања 
уведен још 1883. године, док се данас у истој остварује преко привредних 
струковних удружења, као и пример Аустрије, у којој је ово осигурање 
уређено  у оквиру Општег завода за осигурање за случај несреће, итд... 
Иако је у земљама Европске Уније (ЕУ) овакво осигурање уређено на 
различит начин, терет по основу оваквог осигурања пада на послодавца 
уколико су повреда или обољење у директној вези са активностима на 
радном месту. Овде помињемо и то да су земље чланице ЕУ, које су 
се недавно прикључиле истој, осигурање по основу повреде на раду 
и професионалних обољења уредиле на тај начин што су установиле 

32  Вид. - МОР, Реструктуирање система остваривања права из повреда на раду 
у Србији – даља анализа реформских опција, Београд, 2013, страна 1.

33  Вид. – Ibid., стр. 8 – 10.
34  Ibid., стр. 12 - 14.
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посебне државне фондове, у којима се права по основу оваквог осигурања 
остварују.35

Само осигурање за случај повреде на раду, односно професионалне 
болести, може се дакле разликовати, односно постоји више модела који 
се у пракси примењују. Тако је нпр. у Бугарској оно предвиђено као 
посебан огранак обавезног социјалног осигурања, док неке земље, као 
што су Италија и Немачка, предвиђају посебне институције за овакво 
осигурање. Опет постоје и земље код којих се повољности у овим 
случајевима остварују у оквиру система здравственог и пензијског 
осигурања (Мађарска).36

Иако је видно да се нашим прописима предвиђа одређени 
преференцијалнни третман у случају повреде на раду, односно 
професионалне болести, посебно осигурање у ова два случаја код нас 
не постоји, иако упоредно законодавство познаје таква решења. Идеја 
установљавања оваквог посебног осигурања постоји, но питање је у којој 
мери је тренутно могуће спровести овакву реформу. У време писања 
овог чланка, формирана је и радна група, чији је задатак изналажење 
најбољег могућег начина образовања и спровођења истог. 

Једна од идеја за споровођење оваквог, посебно издвојеног вида 
осигурања, би могла бити установљавање посебног фонда за ове 
случајеве, али поставља се питање да ли би то значило додатно, можда 
и неправично, финансијско оптерећење послодавца који већ има обавезу 
уплаћивања доприноса за обавезно здравствено осигурање, накнаду 
привремене спречености за првих 30 дана одсуства са рада запосленог 
и др., а с обзиром на потребу конкурентности истог. Ово стога што би 
формирање поменутог фонда са собом могло повући обавезу уплате 
новог типа доприноса (мада постоји и могућност прерасподеле укупне 
стопе доприноса), на име повреда на раду, односно професионалних 
обољења. Могућа последица оваквог уређења би била и додатна евазија 
уплате доприноса, у земљи која се ионако суочава са „процватом“ сиве 
економије.  

Алтернативна решења формирању посебног фонда била би 
побољшање постојећег система (што подразумева административна 
побољшања, као и законодавно усклађивање) и формирање „огранка“ 
у оквиру постојећег система социјалног осигурања, мада је примећено 
да ниједна од, овде наведене, три солуције не искључује остале.37

35 В.Божић-Трефа лт,ht t p://www.pol it ick ifor um.org /index.php?vrsta= 
vesti&kategorija=&tekst=145&naredba=prikaz&br_stranice=5    7.6.2015.

36  Вид. - МОР, Остваривање права из повреда на раду у Србији – отворена питања 
и опције, Будимпешта, 2012., страна 2.

37  Ibid., стр. 17-18.
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Закључак

Осигураници у Републици Србији уживају заштиту од широког 
спектра социјалних ризика, укључујући и ризике повреде на раду и 
професионалне болести. Само уживање права која им следују у случају 
наступања ових ризика, се не може осигурати без пријављивања истих, 
што се у Србији јавља као проблем, за који се покушава изнаћи решење, а 
последица је више различитих чинилаца. Саме бенефиције се осигуравају 
у склопу пензијског и инвалидског, као и здравственог осигурања, 
но у последње време се поставља питање формирања посебног вида 
осигурања само за ове социјалне ризике.

Имајући у виду тешкоће и питања која се појављују када се има 
у виду спровођење и формирање оваквог вида осигурања, чини се да 
овакав подухват неће бити спроведен у скорије време, као и да ће, уколико 
заиста заживи, захтевати одређен период прилагођавања и праксе како 
би заиста и остварило своју сврху. У сваком случају то је комплексно 
питање са којим ће морати да ухвате, уз посебну обазривост на могуће 
последице и компликације, како законодавац, тако и стручњаци из ове 
области, иако ће на крају ефикасност таквог решења, уколико до њега 
и дође, свакако зависити од праксе.
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Rights that derive out of the Mandatory Social Insurance on the 
basis of Work related injuries and Occupational diseases

Summary
In this paper we will be dealing with work related injuries and occupa-

tional diseases as such, the matter of their causes, as well as the consequences 
that they may bare – for the employers as well as for the employees. In this 
context we will focus on the matter of reparation in these cases and we will 
bring up the question of possibility and feasibility of organizing of the special 
insurance for these cases, considering the fact that these injuries and diseases 
are closely related to the fact of the execution of work.

The insured in the Republic of Serbia enjoy protection for the wide 
spectrum of social risks, including the risks of work related injuries and 
occupational diseases. The execution of the rights that they can claim in the 
case of occurrence of these risks, cannot be feasible without their registration, 
which is an ongoing problem in Serbia, for which the solution is trying to be 
found, and which is a consequence of several different factors. The benefits 
themselves are being provided within the pension and invalid insurance, as 
well as the health insurance although, lately, the question of forming the 
special scheme of insurance for these social risks has been raised.     

Keeping in mind the difficulties and questions that arise when we have 
in mind the execution and forming of this special insurance scheme, it seems 
that this venture will not be executed any time soon, and that it will, if it really 
comes to life, demand a certain period of adjustment and practice so that it 
can really fulfill its purpose. Anyhow, it is a complex question that will be 
dealt with, with special attention to possible consequences and complications, 
not only by the legislator, but also by the experts in this field. In the end, the 
efficiency of this solution (if it comes to life) will depend out of the practice.     

Key words: work related injuries, occupational diseases, social in-
surance, insurance in the cases of work related injuries and occupational 
diseases.
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ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ КРОЗ СУДСКУ 
И АРБИТРАжНУ ПРАКСУ

Aпстракт: У петогодишњој примени Закона о спречавању 
злостављања отворила су се много питања пред судовима 
и и пред арбитрима. Управо о овим питањима се говори у 
тексту уз приказ неколико пресуда и решења која се односе на 
злостављање на раду. Посебан акценат је стављен  на правило 
терета доказивања, вероватност постојања злостављања и 
начина извођења доказа како у судском, тако и у арбитражном 
поступку. Указано је на одређене разлике које су проузроковане 
различитим концептима судског и арбитражног поступка.

Кључне речи: злостављање на раду, терет доказивања, 
доказивање, вероватност злостављања, привремена мера.

1. Увод

Закон о спречавању злостављања на раду,1 је сада већ у 
петогодишњој примени у Републици Србији. Конкретније, његова 
примена је отпочела у септембру 2010. године и  може се видети његов 
учинак у пракси. Уочене су његове добре и лоше стране и то пре свега 
кроз судску и арибтражну праксу. 

У овом раду се неће бавити статистичким подацима о броју 
покренутих и окончаних поступака у којима је предмет спора 
злостављање на раду, већ ће се, пре свега, указати на питања и изазове 
који су се отворили у примени овог закона пред судовима и у поступку 
арбитраже, уз приказ судске и арбитражне праксе.

* office_dejana_verica@yahoo.com
* Рад примљен: 05.07.2015.
Рад прихваћен: 06.08.2015.

1  „Службени гласник РС“, бр. 36/2010.
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Пракса се развијала од „повоја“ и представљала је изазов за оне 
који су одлучивали о овој врсти спорова. Реч је о потпуно новој области 
права у Србији, а судије и арбитри нису имали претходна искуства која 
су се могла применити  у споровима из злостављања на раду (Мада је 
фактички заштита од злостављања на раду постојала кроз заштиту 
људских права и кроз заштиту у случају повреде части и угледа. Наиме, у 
судској пракси су се и пре доношења овог закона јављали случајеви који 
су покретани због „шиканирања на раду“са захтевом да се накнади штете 
која је претрпљена услед шиканозних радњи и повреда достојанства 
личности насталих у радном односу). Због тога се створила могућност 
за већу креативност судија и арбитара приликом доношења одлука што 
је  довело до низа одлука које су отвориле нове странице правосуђа.

2. Судска и арбитражна пракса

Првих година након доношења Закона о спречавању злостављања 
на раду поступци ради заштите од злостављања чешће су се покретали 
пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова него 
пред судовима. Данас, ова врста спорова преовлађује у поступцима пред 
арбитром, чак  „од ступања на снагу Закона о спречавању злостављања 
на раду октобра 2010. године, највише спорова је поводом мобинга.“2  
Несумњиво је да су арбитри у првим годинама примене закона понели 
највећи терет и отворили врата новој пракси.

2.1. Поступак пред арбитром, предности и мане
Основ за одлучивање арбитара у споровима где је предмет 

злостављање на раду је у чл. 30  Закона о мирном решавању радних 
спорова,3 којим је утврђено да се индивидуални радни спор решава пред 
арбитром у складу са законом ако је предмет спора, између осталог, и 
злостављање на раду.

Поступак пред арбитром је добровољан, за разлику од судског 
поступка, и може се водити само ако се обе стране у спору сагласе са 
тим. Међутим,  добровољност учествовања у овом поступку престаје 
у тренутку отварања главне расправе. Страна која је поднела предлог 
ради утврђивања злостављања у поступку арбитраже пред Републичком 
агенцијом за мирно решавање радних спорова, може овај предлог повући 
само до отварања главне расправе. Овакво решење је контрадикторно 
начелу добровољности. Није добро странама у спору одузимати право 

2  О. Кићановић, Предности вансудског решавања радних спорова: законске и 
потенцијалне могућности, Часопис за радно и социјално право бр.1/2014, Београд, 
стр. 276.

3  „Службени гласник РС“, бр. 125/2004, 104/2009.
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на одустанак од спора, јер се на тај начин странке стављају у принудан 
статус, а поступак  губи  своју суштину и постаје квази поступак пред 
управним органом.  Сигурно је да ово доприноси да лица која сматрају 
да су изложена злостављању  одустају од покретања поступка пред 
арбитром.

Предност овог поступка у односу на судски поступак је што је 
неформалнији и даје одређене слободе странама у спору. Стране заједно 
са арбитром утврђују процедуру по којој ће се водити поступак, уз 
могућност да се поступак одвија кроз расправе, састанке, па и одвојене 
разговоре страна са арбитром. Ово доприноси  сигурности страна у 
спору, толеранцији, разумевању, као и вери да ће се спор решити на 
начин који ће обе стране разумети и прихватити без обзира на исход. 

Неформалност поступка је добродошла управо у споровима који 
се односе на злостављање на раду. Арбитар долази до сазнања о битним 
чињеницама и доказима и мимо главне расправе, што може да буде од 
велике користи арбитру приликом извођења доказа, али и оцене доказа.

Поступак се мора окончати у року од 30 дана. У том року стране у 
спору износе чињенице битне за утврђивање постојања или непостојања 
злостављања на раду, предлажу доказе, износе своје виђење догађаја. 
У истом року се изводе сви докази који су од значаја за утврђивање 
злостављања. Како је рок кратак,  расправе се заказују често, поне-
кад и дан за даном (што је у судском поступку немогуће реализовати). 
Чињеница је да овакво заказивање, с једне стране, представља својеврсни 
притисак на арбитра и стране у спору, али, с друге стране, омогућава 
континуирани ток поступка у кратком времену, уз сталну фокусираност 
свих учесника  на тај  конретан поступак.

Овде се мора указати на занимљиву и веома корисну, али 
краткотрајну праксу неких судова. Наиме, док је злостављање на раду 
још било у надлежности основних судова, поједине судије ових судова 
су заказивале рочишта за главну расправу у овим споровима по два 
дана узастопно, предвиђајући време за расправу у трајању од по неко-
лико сати дневно. Тако су судије успевале да у два дана веома детаљно 
саслушају лице које тврди да је злостављано и лице које је означено као 
злостављач, као и понеког сведока. И судије и странке су на овај начин 
имале потпуну усредсређеност, концентрацију и континуитет у кон-
кретном предмету, а странкама је онемогућено да детаљно припремају 
исказ у зависности од исказа друге странке или сведока. Штета је што 
се са овом праксом није наставило.

Одмах, већ са првим поступцима пред арбитром, појавила се не-
доумица око тога ко су стране које учествују у поступку. Неспорно је 
да је законом утврђено да се тужба подноси против послодавца (дакле, 
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и предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора), али 
је дилема настала око учешћа у поступку пред арбитром лица које се 
терети за злостављање. Поставило се питање да ли ово лице има положај 
сведока, заинтересованог лица, умешача, па чак и јединственог супар-
ничара. Његова права у поступку су зависила од тога које ће својство 
имати. Арбитри су усталили праксу да се од покретања поступка одмах 
обавести и лице које је означено да врши злостављање уз позив да из-
несе своје наводе и исказ, предложи доказе, као и да активно учествује у 
поступку. У потпуности му је дато једнако право као осталим странама 
у спору и фактички је постао трећа страна у спору.

У судском поступку лице које се  терети за злостављање може да 
учествује као умешач на страни тужене стране, овде послодавца. Умешач 
је у парничном поступку ограничен правним радњама туженог. Из из-
ложеног је више него јасно да  лице које се терети за злостављање има 
веће могућности и бољи положај у поступку пред арбитром.

У овом поступку се након закључења главне расправе доноси 
решење (којим се поступак обуставља или се предлог предлагача усваја 
или одбија). У пракси рада Републичке агенције за мирно решавање рад-
них спорова се отворила дилема да ли поступак пред арбитром  у споро-
вима злостављања на раду (као и другим) може да се оконча поравнањем 
страна у поступку. У Закону о мирном решавању радних спорова не 
постоје одредбе о поравнању. Закон о парничном поступку,4 и Закон о 
арбитражи садрже одредбе о поравнању.5 Не постоји ниједан разлог који 
би довео до искључења ове могућности решавања. Уосталом, управо 
начело добровољности омогућава примену пораванања и споразума. У 
појединим случајевима су стране у спору су пред арбитром закључивале  
споразум о спорном питању, на истоветан начин као  у фази поступка 
посредовања ради злостављања код послодавца).6 

Закључивање споразума или поравнања у споровима злостављања 
на раду је добро решење, посебно у случајевима када и запослени који 
сматра да је злостављан на раду и лице које је означено да врши радње 
треба да наставе заједнички рад. Извесније је да ће њихови односи на 
раду и у вези са радом бити унапређени, јер су се сами споразумели.

Одлука арбитра је коначна и извршна и то је кључни недоста-
так овог поступка у споровима злостављања на раду. Како не постоји 
проверљивост одлуке арбитра кроз другостепеност, запослени који 
сматрају да су претрпели злостављање на раду или га јесу претрпели, 
одустају од оваквог начина решавања спора.

4  „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013.
5  „Службени гласник РС“, бр.46/2006
6  Решење арбитра Републичка агенција за мирно решавање радних спорова бр. 

116-02-19/2013 од 7. 3. 2013.
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2.2. Судски поступак
С друге стране, судски поступци у којима је предмет спора 

злостављање су, сами по себи, дуготрајни. Постојање злостављања 
се доказује, пре свега, исказима странака и сведока. Та доказна сред-
ства увек изискују много времена, како због дуготрајног и детаљног 
испитивања, тако и због обезбеђивања присуства лица која треба да 
буде саслушана. 

Све ово је погоршано почев од 2014. године, када је за суђење 
у споровима ради злостављања утврђена надлежност виших судова. 
Пренос надлежности са основних на више судове је довео до застоја 
у овим поступцима. Новозадужене судије  виших судова су морале да 
започну главну расправу у овим поступцима изнова. Међутим, они су 
могућност да се поново  саслушавају  странаке и сведоци претворили 
у обавезност и одлучили да све доказе изводе поново. Наиме, Закон о 
парничном поступку у чл. 331 даје могућност суду да донесе одлуку да се 
поново не саслушавају странке, сведоци и вештаци, већ да се прочитају 
записници о извођењу ових доказа. Разумљив је овакав став судија. Не-
посредност саслушања, визуелно учествовање у поступку, постављање 
питања странкама и сведоцима не може бити замењено читањем списа 
предмета. На жалост, последица је била тешка по странке - поступци где 
је предмет спора злостављање на раду тапкали су у месту око годину 
дана. Подсећамо да су спорови о злостављању на раду хитни сходно 
законским одредбама.

2.3. Саслушање странака и сведока
Карактеристично за спорове из злостављања на раду је да се 

чињенице, пре свега, утврђују саслушањем запосленог који сматра да је 
претрпео злостављање и лица које се терети за злостављање  (и у судском 
поступку и пред арбитром). Реч је о детаљном и исцрпном саслушавању 
које може потрајати сатима. Ово је веома тешко и исцрпљујуће не само 
за странке, него и за судију и арбитра, као и пуномоћнике странака. У 
случају истинског злостављања на раду, тужилац, фактички, пролази 
кроз секундарну виктимизацију.

Арбитри су покушали да премосте овај проблем, наглашен још 
и обавезујућим роком од 30 дана за завршетак поступка, захтевајући 
од страна у спору да доставе своје писмене изјаве. После тога, арбитри 
постављају на рочиштима питања и траже појашњења писмених изјава, 
што све може да негативно утиче на непосредност поступка.

Сличан проблем се појављује и приликом саслушања сведока. 
Арбитри поступају на исти начин као и случају саслушања странака 
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(узимање писмене изјаве ради убрзања поступка). Закон о парничном 
поступку дозвољава могућност да се суду доставе писмене изјаве сведока 
оверене пред судом или лицем овлашћеним за оверу. Међутим, колико 
је познато, ова могућност у споровима који се воде због мобинга није 
коришћена.

Судија и арбитар морају поседовати одређене вештине за 
саслушање странака и сведока у овим правним стварима. Запослени 
који тврди да је злостављан може доћи уплашен на расправу, често веома 
напет или, ако је симулатор, припремљен за ту улогу. У случајевима 
када злостављање заиста постоји, запослени кроз саслушање пролази 
поново кроз болне ситуације. Сведоци су, углавном, уплашени, поготово 
ако су запослени код послодавца који је тужен. Услед тога су њихови 
искази често конфузни и нејасни, а већина покушава да избегне да било 
шта сведочи. Само доказивање да ли је постојало злостављање или не је 
отежано из ових разлога. Ово је веома добро уочено у једној апелационој 
пресуди у којој се наводи да је „чињеница да је доказивање шикане на 
раду у судском поступку отежано и да у конкретном случају постоје два 
сведока која су потврдила наводе тужиље“7 

Судије и арбитри  морају ово да имају у виду, те је пожељно да 
питањима усмеравају лице које даје исказ у што прецизнијем и јаснијем 
изражавању. Важно је и да могу препознати симулатора. Искусне судије 
и арбитри уносе у записник не само исказ странака и сведока веран 
њиховом казивању, него констатују и њихово понашање приликом давања 
исказа: викање, плакање, паузе између реченица, начин обраћања другим 
учесницима поступка, уношење у лице другом учеснику поступка, 
махање, усмеравање кажипрста, избегавање одговора и сл. То доприноси 
правилном утврђењу чињеничног стања.

2.4. Опредељивање захтева
Пред судовима се усталила пракса да се тражи да тужбени 

захтев садржи опредељен период када се одиграло злостављање, као и 
опредељене радње злостављања. Судови, чак, инсистирају на оваквом 
постављању тужбеног захтева. Овај став нема основа и упоришта у 
закону. Логично је да се определи период у ком је трајало злостављање, 
али није логично да се тражи опредељивање радњи појединачно. Ово 
нису парнице у којима је предмет спора сметање поседа, па да је потребно 
овакво утврђење. Нити је, у већини случајева, могуће побројати све 
облике злостављања на раду које је запослени претрпео. Довољно је 
захтевати да се утврди да је тужилац претрпео злостављање на раду 
код туженог у одређеном периоду.

7   Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж.1 899/12 од 16.5.2012. године.
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У поступку арбитраже се не захтева ова прецизност. Арбитри, у 
случају усвајања захтева, доносе решења којим се утврђује да је постојало 
злостављање у одређеном времену. Као добар пример указује се на 
решење којим је делимично усвојен захтев запосленог ради утврђења да 
је претрпео злостављање од тачно означених лица у тачно опредељеном 
периоду, док  је захтев ради утврђења за други период и друго лице 
одбијен.8 

У поступку арбитраже се подносе, пре свега, захтеви за утврђивање 
да ли је било или није било злостављања. Ова решења су коначна и 
извршна. На основу њих се може пред судом покренути посупак  ради 
накнаде штете. На овај начин се избегава дуготрајно извођење доказа 
ради утврђења постојања злостављања пред судом (странке и сведоци су 
саслушани у кратком и брзом поступку арбитраже) и пред судом се изводе 
докази о основу и висини накнаде штете. То доприноси растерећењу 
судова, а постиже се и хитност у решавању ове врсте спорова.

У поступку пред судом, запослени који сматра да је изложен 
злостављању може да тражи и накнаду штете. Основ за накнаду 
нематеријалне штете је изазивао лутања у пракси. У пресудама се 
досуђивала (и досуђује) накнада нематеријалне штете по основу 
претрпљених душевних болова због повреде части, угледа и због 
шиканирања, претрпљених душевних болова због повреда слобода и права 
личности, претрпљеног страха и због душевних болова због умањења. 
Неки судови траже посебно опредељивања тачно сваког појединог основа 
са опредељеним износом по сваком поједином основу, док неки то не 
траже. Тако на пример,  пресудом Апелационог суда у Новом Саду се 
обавезује послодавац да исплати  на име накнаде нематеријалне штете 
због душевних болова због повреде права личности одређени износ,9 
док се другом пресудом истог суда обавезује послодавац да исплати на 
име накнаде штете због душевних болова због повреде слободе и права 
личности одређени износ, затим на име душевних болова због повреде 
угледа и части други износ и због претрпљеног страха посебан износ.10 
Пресудом којом је утврђено да је претрпљено злостављање на раду 
у виду сексуалног узнемиравања обавезан је послодавац да исплати 
накнаду нематеријалне штете због претрпљених душевних болова због 
повреде угледа, части, слободе и права личности (дакле, све збирно), 
те да исплати посебан износ за претрпљени страх.11 У овом смислу би 
требало уједначити судску праксу. 

8   Решење арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова бр. 
116-02-153/2011 од 30. 3. 2012. године.

9   Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж.бр. 1 1621/14 од 16. 7. 2014.
10   Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж.бр. 1 1621/14 од 16. 7. 2014.
11   Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж. Бр. 1 3500/13 од 24. 12. 2013.
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2.5. Привремене мере
Закон о спречавању злостављања на раду у чл. 33 предвиђа 

могућност одређивања привремене мере ради спречавања насилног 
понашања или ради отклањања ненадокнадиве штете. Реч је о 
алтернативним условима и довољно је испуњење једног од њих. 
Други став овог члана указује да у привремене мере спадају нарочито 
забрана приближавања и забрана приласка у простор око места рада 
запосленог који учини вероватним да је злостављан. Може се закључити 
да је фактички реч о услову. Веома је важно нагласити да на  решење о 
одређивању ове  врсте привремене мере није дозвољена жалба, те се на 
овај начин пружа ефикасна и брза заштита запосленом који је учинио 
вероватним да је злостављан (сходно одредбама члана 439 Закона о 
парничном поступку).

Као илустрација наводи се пример доношење решења о одређивању 
привремене мере забраном  законском заступнику послодавца да 
прилази запосленом који је учинио вероватним да је злостављан и то 
на удаљеност мањој од 5 метара.12 На жалост, у решењу је изостало 
становиште самог суда о разлозима за одређивање привремене мере. У 
образложењу је суд истицао наводе тужиоца и туженог који су садржали 
наводе и о шикани, радњама насиља и штетним последицама, али се 
суд само позвао на одредбе о одређивању привремене мере без давања 
образложења шта га је руководило за одлуку.

2.6. Терет доказивања
Законом о парничном поступку је утврђено правило терета 

доказивања. То значи да она странка која нешто тврди или оспорава сноси 
терет доказивања изнетих чињеница, осим ако законом није другачије 
уређено  (чл. 231). Управо је Законом о спречавању злостављања на раду 
утврђено (у чл. 31),  да  када тужилац (овде запослени који сматра да је 
злостављан на раду) учини вероватним да је извршено злостављање, 
терет доказивања да није било понашања које представља злостављање 
је на послодавцу. Овај принцип терета доказивања није заживео у 
пракси. Очигледно је спорно шта представља меру вероватности, те 
и судови и арбитри у страху да не повреде процесне одредбе, али и 
права странака, примењују правило терета доказивања из Закона о 
парничном поступку. На исти начин поступају и странке у постуку:  
тужилац  износи све чињенице и предлаже извођење свих доказа на 
околност да је злостављања било, а тужени (послодавац) на околности 
да злостављања није било. Странке овако поступају јер им је нејасан 

12   Решење Вишег суда у Новом Саду бр. П1.14/2014 од 14.2.2014. године.
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стандард „вероватности“, те се плаше да услед неразумевања не дођу у 
ситуацију да пропусте правилну примену терета доказивања.

Оквир за стандард „вероватности“ може се пронаћи у пресуди 
Апелационог суда у Београду којом је одбијен тужбени захтев јер 
тужилац није учинио вероватним да је извршено злостављање у смислу 
одредбе чл. 31 Закона о спречавању злостављања. Суд је посебно нагласио 
да „тужилац ниједним доказом или предлогом на такву околност није 
учинио вероватним да се понашање одговорног лица понављало, односно 
да је учестало у дужем временском периоду, што је један од битних 
услова да би постојало злостављање на раду“.13 

У својим одлукама и судови и арбитри се позивају на правни 
основ из Устава Републике Србије и то чл. 23 и чл. 60 ст. 4,14 Закон о 
спечавању злостављања на раду, Закон о облигационим односима и 
то чл. 20015, Закон о безбедности и здрављу на раду,16 као и на Закон 
о раду.17 На основу ових прописа дају своја правна становишта која не 
представљају стереотипе.

На пример, у Закону о спречавању злостављању на раду постоји 
обавеза послодавца да обавести запослене о забрани вршење злостављања 
на раду и правима, обавезама и одговорностима запосленог у вези са 
забраном вршења злостављања на раду. Непостојање овог обавештења 
може да постане базна тачка за утврђивање да ли злостављање на раду 
постоји. Виши суд у Нишу је управо пошао од ове обавезе послодавца 
наводећи у пресуди: „Одлучујући о основаности тужбеног захтева, суд 
је пошао од тога, да тужени није доставио доказе да су запослени били 
обавештени о забрани вршења злостављања на раду и правима, обавезама 
и одговорностима запосленог и послодавца у вези са са забраном вршења 
злостављања. Потребно је забранити сваки вид злостављања од стране 
послодавца, а неопходно је и да запослени и њихови представници 
препознају злостављање још у његовом настајању, односно да знају 
који су то могући појавни облици злостављања као таквог“.18 

Занимљиво је и становиште у пресуди Апелационог суда у Новом 
Саду којим се указује да за постојање злостављања „ није неопходно 
да овакво понашање има за циљ повреду личних права, већ је довољно 
да представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног 
интегритета, здравља, положаја запосленог који изазива страх или ствара 

13   Пресуда Апелационог суда у Београду бр. Гж 1. 396/14 од 5. 3. 2014.
14    „Службени гласник РС“ бр. 98/2006.
15    „Службени лист СФРЈ“ бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, „Службени лист СРЈ“ бр. 

31/1993, „Службени лист СЦГ“ бр. 1/2003.
16    „Службени гласник РС“ б. 101/2005.
17   „Службени гласник РС“ б. 101/2005. 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014.
18   Пресуда Вишег суда у Нишу бр. П1- 7/14 од 28. 1. 2015.
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непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава 
услове рада или доводи до изолације запосленог“.19 

У истој пресуди је изнето становиште да радње злостављања 
представљају и нераспоређивање запосленог са здравственим сме-
тњама на послове који одговорају његовој здравственој способности 
сходно медицинској документацији коју је запослени приложио, као 
и  континуирано неисплаћивање путних трошкова доласка на рад и 
одласка на рад из једног места у друго (противно медицинској забрани 
свакодневног путовања). Фактички, може се говорити о финансијском 
и здравственом исцрпљивању односно злостављању запосленог (што је 
корелативно са облицима насиља у породици).

У примени Закона о спречавању злостављања на раду донета је 
и пресуда,20 којом се утврђује постојање злостављање на раду у виду 
сексуалног узнемиравања од стране претпостављеног. Оно је било 
изражено кроз телефонске поруке и вербалну комуникацију коју је 
претпостављени упућивао запосленој. Имајући у виду специфичност ове 
врсте злостављања, суд је акценат ставио на доказ изведен вештачењем 
тима вештака медицинске струке (психијатри и психолог) и посебно 
се осврнуо на структуру личности тужиље и механизмима одбране 
тужиље. Управо је овај налаз вештака и објашњење које су дали било 
пресудно за усвајање тужбеног захтева.

3. Закључак

Из овог кратког приказа очигледно је да је судска пракса и пракса 
арбитара богата и вишеслојна. Било би добро одржати заједничке 
састанке представника судија и арбитара ради усаглашавања праксе, али 
и заузимања ставова по питањима која су остала отворена (питање терета 
доказивања, питање стандарда „вероватности“, видови нематеријалне 
штете и сл.). Свакако, постојање слуха за овакав вид сарадње довео би 
до напретка у самим поступцима, али и у одлучивању (брзина, квалитет 
одлучивања, упрошћавање доказивања). Сигурно је и да би уједначавање 
праксе и становишта довело до смањења притиска у погледу прилива 
предмета на судове и преливања дела предмета на арбитре Републичке 
агенције за мирно решавање радних спорова. Тиме би се и повећао 
квалитет правде у овој области (правично суђење, већи степен мирног 
решавања спорова, избегавање „секундарне виктимизације“, повећање 
поверења у систем заштите права) и фактички поштовало начело 

19   Пресуда Апелационог суда у Новом Саду бр. Гж. 1. 1621/14 од 16. 7. 2014.
20   Пресуда Апелационог суда у Новом Саду бр. Гж. 1. 3500/13 од 24. 12. 2013.
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хитности прокламовано законом, које за сада у судском поступку 
представља „мртво слово на папиру“. 
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Mobbing through judicial and arbitration practice

Summary
In the five-year implementation of the Law on the prevention of abuse 

many questions were opened in courts and in front of arbitrators. These 
issues are discussed in the text with the presentation of several sentences and 
rescripts related to workplace harassment. Special emphasis is placed on the 
rule of burden of proof, the probability of the existence of harassment and 
ways of presenting evidence to the court, as well as in arbitration proceedings, 
the urgency of proceedings and temporary measures  in judicial proceedings. 
It points out some differences caused by different concepts of judicial and 
arbitration proceedings. In addition, the article talks about deciding claims 
which refer to workplace harassment and on the existence of abuse at work, 
and then on the request for non-pecuniary damage.

Keywords: mobbing, judge, arbitrator, the burden of proof, presentation 
of the evidence, probability of the existance of abuse, temporary measures.
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УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

Формат
Радове слати у електронском облику у програму Microsoft Office Word 
(2000, 2003, 2007), у фонту Times New Roman ћирилица (serbian Cy-
rillic), осим оригиналних латиничних навода. Величина фонта 12, 
размак singl, маргине 2,5 (горња и доња, лева и десна). Текст равнати 
са обе маргине, не делити речи на крају реда на слогове. Све стране 
нумерисати. Формат странице А4.

Обим рада
Највише 35.000 карактера, односно 6.000 карактера када се ради о 
приказима, укључујући и размаке.

Језик и писмо
Радови се објављују на српском језику, искључиво ћириличним писмом, 
као и на енглеском, руском, француском и немачком језику. 

Достављање
Радове слати на адресу: urs.radnopravo@gmail.com

Анонимност
Рукописе оцењују анонимни рецензенти. Аутори морају да уклоне из 
текста све информације на основу којих би се могли идентификовати. У 
тексту и у цитатима, аутори треба да говоре о себи у трећем лицу.

Изглед рукописа
Прва страница текста треба да садржи: наслов рада (са фуснотом 
означеном звездицом (опционо) у којој се наводе извори личне и 
финансијске помоћи при писању рада, као што је назив и број пројекта, и 
сл), име и презиме аутора и звање, са институцијом (или институцијама) 
у којој ради (раде) или место становања, информације о контакту 
(најпожељније електорнска пошта и/или број телефона). То учинити 
тако што се одмах иза презимена аутора отвара фуснота (звездица) у 
којој треба навести ове податке. Такође, прва страница треба да садржи 
и апстракт (до 150 речи) и 4-5 кључних речи. 
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Наслове појединих одељака у тексту дати у следећем облику:
Наслов одељка (Times New Roman, 12, Bold)
Поднаслов 1 (Times New Roman, 12, Italic)
Поднаслов 2 (слово азбуке у полузагради, Times New Roman, 12, Regu-
lar).

Цитирање вршити тако што ће се у тексту, на одговарајућем месту, 
ставити ознака за подножну напомену, а на дну стране навести извор, 
по следећем редоследу: почетно слово имена аутора, презиме, назив 
рада, извор и година издања, број стране. 

На пример:
 Б. Благоев, Проблем послодавачких представника из 
социјалистичких земаља у Међународној организацији рада, Ревија за 
међународно право, бр. 1/1959, стр. 25.
Уколико се исти аутор цитира одмах потом, уместо понављања имена 
аутора, рада и извора, ставити ibid.

Уколико се једно дело истог аутора цитира са размаком (у међувремену 
је цитиран неки други аутор), цитирање извршити на следећи начин:

 Б. Благоев, op. cit, стр. 28.
 
Када се у једном раду цитира више дела истог аутора, сваки пут наводити 
пун назив дела (осим ако је у питању узастопно цитирање).

Веома је важно да се цитати и позиви на литаратуру у тексту и листа 
библиографских јединица на крају текста у потпуности слажу. Сваки 
цитат из текста и позив на литературу мора да се нађе на листи 
библиографских јединица, односно свака библиографска јединица 
наведена у литератури мора да се нађе у тексту. Позиви на литературу и 
библиографске јединице наводе се у оригиналном писму, без превођења. 
Страна имена писати изворно. 

Уколико се у тексту налазе слике или табеле (пожељно је користити их 
рестриктивно), на одговарајућем месту у тексту упутити на њих, нпр. 
Табела 4. Наслове дати изнад слика табела. Слике морају гарантовати 
квалитетан отисак у величини у којој су предвиђене у тексту, тј. 
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потребно је да буду у резолуцији од 300dpi. Слике и графикони морају 
бити јединствени објекти (без елемената Drawing-a). 

Литература
Пише се након текста, као посебна секција. Навести све цитиране 
библиографске јединице, азбучним редом (абецедним, ако је у питању 
рад на енглеском, француском или немачком језику), према презимену 
првог аутора. Библиографска јединица треба да садржи:
• за књиге: презиме и прво слово имена аутора, годину издања у 

загради, наслов књиге (курзивом), место издања, назив издавача;
• за поглавља у књизи: презиме и прво слово имена аутора, година 

издања у загради, наслов поглавља, у: прво слово имена (уредника), 
презиме (уредника), скраћена ознака уредништва (у загради), 
наслов књиге (курзивом), место издања, назив издавача, број прве и 
последње стране поглавља. 

• за чланке у часописима: презиме и прво слово имена аутора, 
година издања у загради, назив чланка, назив часописа (курзивом), 
број и број прве и последње стране чланка.

• за документа преузета са интернета: поред web стране уписати 
датум приступа на интернет страницама са којих су преузета.

• за законе: поред назива закона написати и у ком је службеном 
гласилу објављен.

• за саопштења са научних скупова: презиме и прво слово 
имена аутора, гоидна у загради, наслов рада, назив конференције 
(курзивом), број стране у књизи апстраката у загради, место издања, 
назив издавача.

• за чланке из новина: презиме и прво слово имена аутора, година и 
дан у загради, наслов текста, назив новина и број стране. Пожељно 
је што мање користити ове изворе.

 
Прилози на крају рада
Обавезно на крају рукописа приложити: наслов рада, апстракт (резиме) 
и кључне речи на енглеском језику (изузев радова на руском, француском 
и немачком језику). Апстракт на енглеском језику (резиме) за радове 
објављене на српском пожељно је да буде нешто дужи (од 2. 000 до 3. 
500 карактера). Куца се курзивом, без прореда. 
Сви чланци се анонимно рецензирају од стране два компетентна 
стручњака, на основу чега Редакција доноси одлуку о штампању. 
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Редакција моли ауторе да воде рачуна о правима на интелектуалну 
својину приликом изношења навода, резултата истраживања, као и 
графичких приказа из текстова. 

Сматраће се плагијаризмом промена неколико реченица из реченице 
оригиналног аутора, као и промена редоследа речи у њиховим 
реченицама, под условом да се тај аутор не цитира. 

Радови не смеју бити већ објављени, нити предати за објављивање 
на неком другом месту. 

НАПОМЕНЕ:
Часопис објављује научне и стручне радове који су позитивно 
рецензирани од стране два рецензента.
Аутор у току године може објавити два рада, укључујући приказе и 
осврте.
Рукописи који нису припремљени у складу са Упутством не укључују 
се у рецензентски поступак.
Рукопис који треба дорадити редакција прослеђује ауторима уз текст 
анонимне рецензије.
Редакција ауторе благовремено обавештава о пријему рада и исходу 
рецензентског поступка.
Позитивне/негативне рецензије се не достављају ауторима.




