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Изворни научни чланак*

UDK: 331.104(4-672EU)

НОВЕ ФОРМЕ РАДА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ**
Апстракт: У протеклих двадесетак година, услед измењених
друштвено-економских околности, дошло је до промена у
начину одвијања рада и радних односа. Дестабилизују се
класични, стални радни односи, а све више примењују тзв.
флексибилне форме рада. У флексибилизацији рада посебно су
одмакле развијене европске земље, чланице ЕУ. Њихову праксу
у тој области карактеришу непрекидне иновације, тако да се
у последње време уводе скоро потпуно непознати облици рада.
Ти облици рада су новина и за саму ЕУ. У раду се говори о томе
како ови облици рада функционишу, њиховим потенцијалима и
евентуалном правном уређењу.
Кључне речи: радни односи, флексибилни рад, нове форме рада.
1. Увод
У протеклих двадесетак година, услед великих промена у области
светске економије, друштвених, технолошких и других услова у којима
се одвија рад, мења се и начин одвијања радних односа. Мање се
употребљава стабилни - стални радни однос, а све више се примењују
тзв. флексибилне форме рада.
У „флексибилизацији рада“ посебно су напредне развијене
европске земље, чланице Европске уније. Праксу тих земаља у овом
домену карактерише велика иновативност. Последњих година у
s.jasarevic@pf.uns.ac.rs
Овај рад резултат је истраживања на пројекту који спроводи Правни факултет
у Новом Саду заједно са Правним факултетом у Сегедину: „Хармонизације српског
и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“,
индивидуална тема: „Хармонизација радног и социјалног права Србије са правом ЕУ
– у светлу искустава Мађарске“.
* Рад примљен: 10.07.2015.
Рад прихваћен: 22.07.2015.
*
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европским земљама су и „флексибилне“ форме рада, које су за нас још
увек релативна новина, у ствари донекле исцрљене, те се уводе потпуно
непознати видови радног ангажовања. Ти облици рада су за сада, додуше,
непознати и у многим европским земљама, па и сама ЕУ нема јасну
политику у тој области. У овом раду објаснићемо како нови облици рада
функционишу, где и како се примењују, које су њихове добре стране и
слабости, какав је однос ЕУ према њима, те како би могле да се правно
уреде.
2. Промене у области рада и радних односа
У свету у последњих стотинак година доминира концепција тзв.
биполарног радног односа. У питању је двострани однос запосленог
и послодавца, који се регулише уговором о раду, на основу којег
запослени и послодавац имају одређена права и обавезе. Тај однос у
свету је правно уобличен тридесетих година прошлог века и задржаће
се све до данас, као најприлагођенији савременој економији и начину
живота.1 Према Зеленој књизи Европске уније о модернизацији радног
односа, из 2006, полазиште „биполарне“ концепције радног односа чини
неколико премиса: 1) стални радни однос, на неодређено време, 2) радни
однос регулисан законом, са темељним ослонцем на уговор о раду; 3)
постојање само једног послодавца, на којем почивају све обавезе према
запосленима.2
Услед великих промена у области савремене економије, постојећа
концепција радних односа почиње да постаје „преуска“ за успешно
пословање.3 Досадашњи начин функционисања и уређења радних односа
доживљава озбиљне промене и оспоравања широм света, све до покушаја
да се идеја стабилног радног односа потпуно одбаци, као превазиђена.
У контексту одвијања радних односа јавља се неколико битних новина:
1) мењају се околности одвијања рада, 2) долази до промена у начину
одвијања радних односа (иновације у форми и структури радног одно1 Видети више: G. M. Stevens, The Test of the Employment Relation, Michigan Law
Review, Vol. 38, No. 2, Dec., 1939, стр. 191, 192; N. Contouris, The Changing Law of the
Employment Relationship. Comparative Analyses in the European Context, Ashgate Book,
England, 2007, стр. 15, 17, 20, 25.
2 Преузето из документа ЕУ: Green paper, Modernising labour law to meet the
challenges of the 21st century, Commission of the European Communities, Brussels,
22.11.2006, COM(2006) 708 final, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
en/com/2006/com2006_0708en01.pdf; део 2.
3 О томе видети више: С. Јашаревић, Радни однос – тенденције у пракси и
регулативи, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2013, бр. 4,
стр. 173-192.
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са), 3) мењају се субјекти радног односа, 4) трансформише се и правни
приступ радним односима.4
Једну од највећих новина у домену радних односа у свету
представљале су од деведесетих година наовамо „флексибилне форме
рада“ (које иначе у Србији, чија је економија у вишегодишњем застоју,
такорећи нису заживеле).5 У флексибилне облике радног ангажовања
спадају: 1) рад са непуним радним временом; 2) рад на одређено време;
3) привремени и повремени послови, 4) рад код куће и рад на даљину,
5) привремено уступање радника преко агенција, 6) самозапошљавањe
(при чему се ради за одређеног послодавца), 7) рад код послодавца по
основу грађанско-правних уговора.6
Уз стварне облике флексибилизације, јављају се и „лажни облици
флексибилног рада“, који се користе како би се прикрило да постоји радни однос, да би послодавци избегли обавезе које произилазе из радног
односа (поштовање услова рада, ограничавање отказивања, уплаћивање
пореза и доприноса). Примери за то су: „скривено запошљавање“, „лажно
самозапошљавање“; лажно приказивање радног односа као грађанског
или привредног уговора (франшизинг, лизинг, инжерњеринг, факторинг,
трансфер знања), „скривено запошљавање“, злоупотребе уобичајених
флексибилних форми рада (нпр. рада на одређено време - сталним
обнављањем уговора).7
Двадесетак година флексибилне форме рада биће највећа „конкуренција“ сталном радном односу. У међувремену су и оне у западним
земљама исцрпљене, те су се појавиле још новије форме рада, које ће
бити предмет овог рада.
Заједничка карактеристика свих нових облика рада је да су углавном
правно неуређени, те да зато радно ангажована лица не уживају скоро
никакву правну заштиту, а нарочито ону својствену класичном радном
односу. То изазива изразиту социјалну несигурност. Бернардова сматра да
4 Видети више: Ibidem и С. Јашаревић, Радни однос – тенденције у свету и у
Србији, Међународно саветовање „Актуелности грађанског и трговачког законодавства
и правне праксе, Свеучилиште у Мостару – Правни факултет, Неум, 21-22. 6. 2014,
Мостар, 2014, стр. 299-308.
5 О флексибилним облицима рада у свету и Србији видети више: Stella Vettori,
The Employment Contract and the Changed World of Work, Ashgage, England, 2007, стр.
157; С. Јашаревић, Перспективе флексибилизације рада у Србији, Радно и социјално
право, Удружење за радно право и социјално осигурање, Београд, 2013, бр. 2, стр. 25-44.
6 Видети више: S. Cazes, A. Nesporova, Labor Markets in Transition: Balancing
Flexibility and Security in Central and Eastern Europe, Geneva, ILO, 2003, стр. 26-39.
7 Видети више: Ibidem; Characteristics of the Employment Relationship, Thematic
Report 2009, European Labour Law Network, 2009. http://www.labourlawnetwork.eu/, стр.
X увода, стр. 2, 3, 82; Green paper, Modernising labour law to meet the challenges of the
21st century, 10, 11.
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је код ових видова рада највећи проблем „скривеност“, и то: а) финансијска
скривеност (одсуство гарантоване зараде, недостатак сигурности у
погледу рада и примања, немогућност уплаћивања доприноса за пензије
и социјално осигурање), б) социјална скривеност (недостатак заштите
од социјалних ризика као што су болест, незапосленост), в) емоционална
скривеност (одсуство осећаја сигурности, личне вредности).8 Проблеми
су и што многа од ових лица раде непријављена, те држава не убира
порезе, а радници немају буквално никакву физичку и правну заштиту,
нити обуку за безбедан рад. Често ни сами послодавци не знају како
да третирају овакве запослене. Запажено је и да су ови радници, због
несигурности и нејасног статуса, појачано изложени стресу у вези са
радом и забринутости (због неизвесности посла).9 Евидентира се и
скривена дискриминација и појачана експлоатација. Није реткост да
овакве облике рада све више користе управо изузетно профитабилне
компаније, које теже да тако додатно увећају профит. Многи радници из
ове категорије немају плаћене годишње одморе, по правилу не уживају
заштиту од отказа, изузетно мало их је синдикално организовано.
3. Нове форме рада у ЕУ
Модерна економија је изузетно динамична, при чему се одвија у
условима велике међународне конкуренције. Та конкуренција у области
рада је често нелојална, пошто радна снага у земљама у развоју ради за
изузетно ниске наднице и скоро без било какве заштите, те су укупни
трошкови рада веома ниски. У развијеним земљама трошкови су много
виши због традиционалне заштите коју ужива радна снага и високих
улагања у „социјалну државу“. Због тога су западне земље принуђене да
смањују трошкове рада, а један од видова „сналажења“ у тој ситуацији
су нове форме рада. За те форме рада генерално је карактеристично да се
напушта класични биполарни радни однос (запослени/послодавац), нема
чврсте организације рада, нема укључивања радника у структуру фирме.
Правно су ови односи нерегулисани и имају „хибридне“ карактеристике,
односно представљају мешавину разних правних послова.
У нове форме рада спадају: масовни или групни рад - Crowd Employment, неформални рад - Casual Work, услужни рад - Portfolio work,
дељење запослених - Labour Pooling/Employee Sharing, дељење посла 8 Видети више: Catherine Bernard, Non-standard employment: what can the EU do?,
European Labour Law Network – 7 th Annual legal seminar, New Forms of Employment
and EU Law, Hag, 2014, стр. 1.
9 Видети више: Simon Deakin, New forms of employment: Implications of the-EU – The
law as it stands, European Labour Law Network – 7 th Annual legal seminar, New Forms of
Employment and EU Law, Hag, 2014, стр. 4.
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Job sharing, привремени менаџмент - Interim Management, мобилни рад
базиран на информационој технологији - ICT based – mobile work, рад
на бази ваучера - Voucher Systems Work, заједничко запошљавање – Collaborative Employment, специфични радни статус - Specific Employment
Status. Ови облици рада углавном се срећу у земљама чланицама ЕУ.10
Нове форме рада могу се, по својим карактеристикама, генерално
поделити у три типа. Код прве групе постоји дисконтинуитет рада. Код
друге категорије, карактеристични „биполарни однос“ – запослени/
послодавац, бива замењен мултилатералним односом (запослени ради
за више послодаваца или су ту укључени послодавци масовно, као и сами
запослени, који раде у групи). Код треће категорије карактеристично
је да се ради преко Интеренета (чак се тако обезбеђује и плаћање), тако
да између запосленог и послодавца често постоји раздвојеност, односно
живе у различитим државама или на другим континентима.11
Масовни, групни рад („Crowd employment“) – подразумева
врсту рада која се углавном користи у сектору ислуга или креативним
делатностима (дизајнирање преко Интенета, сачињавање Интернет
презентација, маркетинг, развој производа, уређивање, новинарство,
научно истраживање и образовање), код којег се сачињавају виртуелне
(привидне) „платформе“ које организују заједнички – масовни рад људи
широм света на одређеном задатку, пројекту, креирању заједничког
производа или пружању услуга.12 У питању је вид „децентрализације
рада“, код којег се обично велики послови или пројекти (које је раније
обављао један радник или тим стално запослених код послодавца), деле
на мале задатке, а све се ради преко „платформи“. Послови се преко
„платформи“ обављају по правилу за другог послодавца (корисника),
који са лицем које врше рад најчешће нема никакав контакт, нити
уговорни однос.
Примери ове врсте ангажовања срећу се у области развоја
софтвера или иновативним пројектима, где око заједничког посла
треба окупити велики број људи, ако је потребно из целог света (нпр.
компанија - платформа: Local Motors, која има 80 запослених, са преко
10 Табеларни приказ заступљености ових облика рада у ЕУ витети у: New forms
of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 14.
11 Видети више: Bernd Waas, „New forms of employment“ as a challenge for the
legislator, European Labour Law Network – 7 th Annual legal seminar, New Forms of
Employment and EU Law, Hag, 2014, стр. 1.
12 Видети више: New forms of employment, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOND), Dublin, 2015,
доступно на: <http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/workingconditions-labour-market/new-forms-of-employment>, стр. 106; А. Kittur et alia, (2013),
The Future of Crowd Work, Stanford University, Stanford, USA.
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46.500 чланова, сарађује са 6.200 дизајнера, на 40 пројеката; једна од
најпознатијих је платформа Amazon’s Mechanical Turk; одређене пројекте
овог типа има и компанија IBM - пројекат: GenO Concept).13 Слични
пројекти јављају се у последње време и као интерни „масовни рад“ –
унутар појединих већих компанија, које позивају запослене да учествују
у одређеном пројекту.
Код ових послова се обично неодређена група (маса) људи позива
да обави одређени задатак путем отвореног позива, за шта ће добити
новчану награду. Поред зараде, мотиви људи који раде на оваквим
„мрежама“ су и: забава, социјална размена, учење, стицање признања,
лични маркетинг.14
Платформе најчешће радно ангажују лица из разних делова света,
при чему то лице прима накнаду за рад по сату или по пројекту (некад и
по резултату пројекта или рада). Платформа проналази раднике (или се
они сами јављају), а такође и клијенте (или кориснике услуга). Клијенти
(послодавци корисници) обично немају никакву директну везу, нити
правни однос са радником, већ је платформа тзв. послодавац. Кажемо
тзв. послодавац, зато што између радника и платформе често не постоји
никаква правна веза, већ се све одвија „виртуелно“ путем Интернета.
Цену рада може да формира платформа или купац/корисник услуга.
Овакав рад има и посебну терминологију. Послодавци су „crowdsourcers“ - „масовни корисници“, за које „масовни радници“ - „crowdworkers“
обављају рад. Целим процесом се управља преко „масовне платформе“
– „crowdsourcing platform“.15 Спектар послова је веома различит, од
прилично простог, мало плаћеног рада (репетитивне активности), до
веома стручног рада, као што је тестирање компјутерског софтвера
(налажење грешака), осмишљавања производа или дизајнирање.
Обављају га три групе радника: 1) запослени којима је то допунско
занимање, 2) високо квалификовани стручњаци, који овај посао обављају
као привремени, 3) лица искључена са редовног тржишта рада, због
инвалидитета или социјалне изолације.16
13 Један од типичних примера таквог рада је позната енциклопедија Википедија
(коју уређују корисници широм света, при чему свако дописује или исправља оно што
сматра да је битно, тачно или нетачно – једино што се овај рад не плаћа).
14 Видети више: Jan Marco Leimeister, New forms of employment and IT –
Crowdsourcing, презентација на: European Labour Law Network – 7 th Annual legal
seminar, New Forms of Employment and EU Law (presentation).
15 Видети више: Martin Risak, Crowdworking: towards a „new“ form of employment,
European Labour Law Network – 7 th Annual legal seminar, New Forms of Employment
and EU Law, Hag, 2014, стр. 1.
16 Видети више: M. Risak, op. cit, стр. 2.
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Добра страна ове врсте рада је што се користи потенцијал
„колективне интелигенције“, расте ефикасност и смањују се трошкови
рада. Подобан је за обављање комплексних задатака, тако што се сложени
послови деле на мале „микро-послове“,17 чије је извршавање релативно
лако, али монотоно (ово називају „Новим Тејлоризмом“).18 Позитивно је
и што „масовни рад“ обезбеђује висок ниво аутономије раднику, шире
могућности да комбинује више послова и боље усклађивање породичног
и професионалног живота.19 Из угла запослених, корисно је и што на тај
начин могу да зараде додатни новац. За компаније које ангажују овакве
раднке преко „платформе“, повољност је што према њима немају никакве
обавезе у погледу радног статуса јер формално нису послодавци, већ је
то евентуално „платформа“.20
Лоших страна оваквог рада има више. Радник нема скоро
никакаву радноправну заштиту, правну и материјалну сигурност.
Запослени се осећа изоловано јер нема контакта ни са компанијомплатформом, нити колегама. Ову врсту рада карактерише и висока
несигурност запослења, лоши услови рада, недовољна социјална заштита
и немогућност представљања запослених. Такође, масовни рад води
нелојалној конкуренцији, пошто запосленима у развијеним земљама
директно конкуришу радници из неразвијених земаља, у којима су нижи
трошкови живота и наднице.
Правне варијанте ових послова су различите, почев од директне
везе радника само са „брокером“ - лицем које га ангажује и са којим има
уговор, до тога да неки имају правни однос са „платформом“. Негде се
гарантују и одређена права, слична запосленима, а понегде послодавац
нема никакву обавезу, већ само обећава награду онима који постигну
одређен резултат, уз евентуалну компензацију свима који узму учешће у
конкурсу.21 Уговори који се закључују су различити, јављају се у форми
уговора грађанског права, привременог или повременог рада (чак и на
одређени број минута дневно), радног односа.
Обједињавање рада/дељење запослених („Labour pooling/Employee sharing“) – подразумева праксу да се индивидуални радник
17 Ibidem.
18 Тејлор је био амерички инжењер који је почетком 20. века увео праву револуцију
и индустрији, „научном“ организацијом рада, што је омогућило масовну производњу.
Ипак, оваква претерана подела рада је са социолошке стране, довела до „размрвљавања
рада“, односно, његовог уситњавања на тако мале и просте операције, да је то довело
до повећања монотоности рада до те мере да постане понекад неподношљив. Видети
више: Georges Friedmann, Razmrvljeni rad, Naprijed, Zagreb, 1959.
19 Видети више: New forms of employment, op. cit, стр. 106.
20 Видети више: B. Waas, op. cit, стр. 6.
21 Видети више: M. Risak, op. cit, стр. 5.
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„заједнички запошљава“ од стране групе послодаваца (који нису
традиционални клијенти агенција за уступање запослених). Разлика у
односу на уступање радника преко агенција, које је у последње време
популарно, је у томе што овде радник увек ради за исте послодавце.
Рад функционише на принципу ротирања у компанијама за које се
услуге пружају. То се обично чини тако што група послодаваца формира
„мрежу“, која ангажује једног или више радника, углавном за пуно
радно време, који обављају рад на смену у фирмама које на овај начин
сарађују. Правни (радни) однос се формира између лица које ради и
„мреже компанија“. Компаније имају заједничку одговорност према
запосленом и његовим правима.22
Ова врста рада дели се на: 1) стратешко дељење запослених и 2)
ad hoc дељење запослених. Код стратешког дељења запослених, такав
вид ангажовања радника се користи у континуитету, преко „мрежне компаније“, која сама нема циљ остваривање профита. Код ad hoc
варијанте, послодавац који не може привремено да обезбеди рад раднику, шаље га ког другог послодавца на одређено време (често из исте
области пословања, у истом региону). Радник остаје у радном односу
код првог послодавца, али се привремено интегрише у организацију
рада „послодавца примаоца“.23
Добра страна „обједињеног рада“ је што доприноси стабилности посла, док негативни аспект може бити то што је радник који се
„ротира“ мање уклопљен у радну средину и организациону структуру
послодавца, што му отежава комуникацију и евентуално напредовање
или усавршавање. Зато се у многим земљама у којима се јавља овај
вид рада, колективним уговорима или другим облицима „меког права“
предвиђа да ова врста радника има исте услове и социјалну заштиту
као и стално особље.
Ова врста рада је правно регулисана у неким земљама (законом
или колективним уговорима), али у већини чланица ЕУ није уређена.
Нешто слично овом облику рада познато је одавно у америчкој пракси и
то може бити пут за регулисање у европским законодавствима. У САД је
уобличено неколико термина које се базирају на концепцији колективног
послодавца - „здружени послодавац“, „законски послодавац“, „директни
22 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, 11; New forms of employment,
Preliminary executive summary, European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions, Dublin, 2015, материјал припремљен за: European Labour
Law Network – 7 th Annual legal seminar, New Forms of Employment and EU Law. Новију
верзију овог документа Видети више: <http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_publication/field_ef_document/ef1461en1_0.pdf>
23 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 11.
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послодавац“, „примарни послодавац“, „секундарни послодавац“,
„клијент послодавац“.24
Дељење посла („Job sharing“) - представља обрнуту варијанту у
односу на претходни облик радног ангажовања. Овде један послодавац
ангажује групу радника да заједнички „попуњавају“, односно обављају
одређени специфични посао, тако што се међусобно смењују. У појединим
земљама ЕУ оваква пракса постоји дуже, док је у некима новијег датума.
Овде се запослени буквално допуњавају. То има добре и лоше
стране. Овај вид рада пружа запосленима већи ниво флексибилности.
Дозвољава им и да лакше уреде радно време (у договору са „партнером
за посао“). Такође, омогућава лицима која привремено не раде да се
постепено врате на тржиште рада. Дељење посла позитивно утиче на
квалитет и обезбеђење континуитета рада послодавца.25 Са друге стране,
радник често одговара и за „партнерове“ грешке, дужан је увек да га
замени ако не дође на посао, тако да дели ризик начина вођења његовог
приватног живота.26
Привремени менаџмент („Interim management“) – подразумева
ситуације где се радник запошљава на одређени период, углавном да
би се завршио специфични пројекат или решио одређени проблем у
компанији. За разлику од класичног рада на одређено време, овај облик
ангажовања има више карактер консултантског посла, али експерт има
делимично зависан статус, радије него да ради као независни саветник.
Последица тога је да се ова врста рада обавља углавном од стране радника са вишим нивоом стручности.27 Овај рад је сличан раду преко агенција
за привремено уступање запослених, али се овде ради о лицима која су
високоспецијализовани експерти, који се шаљу у „компанију примаоца“
да реше специфичан изазов у области менаџмента, технологије или да
помогну предузећу у економски тешком периоду.
Овај правни посао јавља се у пракси у три варијанте. Најчешће,
„агенција за привремени менаџмент“ има израженију посредничку улогу
од агенције за привремени рад и то тако што снабдева компанију високостручном радно снагом. У овом случају „послодавац прималац“ је
послодавац запосленом. Постоји и варијанта уговора где је агенција у
ствари послодавац упућеном раднику, као што је то случај код агенција
за упућивање запослених. Код трећег типа, запослени са послодавцем
закључује уговор грађанског права. Пошто се ради о експертима, ова
24 Видети више: Craig Becker, Labor Law Outside the Employment Relation, Texas
Law Review 1995-1996, стр. 1544, 1548, 1556, 1560.
25 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 31.
26 Видети више: B. Waas, op. cit, стр. 5.
27 New forms of employment, EUROFOND, 40.
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група запослених има по правилу веома квалитетене „радне уговоре“ и
ужива висок ниво социјалне заштите и привилегија на послу.28
Ова врста ангажовања слична је и консултантским менаџерским
пословима, али код привременог менаџмента руководилац има снажнију
руководећу позицију, односно овлашћење да руководи и наређује. Такође,
за разлику од консултантских послова, он се укључује у организацију
компаније, мада често мање него сами руководиоци у њој.
Овакви уговори користили су се пре више година у Немачкој,
Холандији, Великој Британији, а у последњој декади распрострањени су
и у Чешкој, Француској, Мађарској, Латви, Грчкој, Норвешкој, Великој
Британији. Углавној се ради о радној снази „средњих година“ (40-50
година), будући да се очекује да то буду искусни стручњаци. Међу
њима доминирају мушкарци. Области у којима се највише примењују су
енергетика, петрохемија, банкарство, област инфроматичке технологије,
грађевинарство, изградња путева. Највише овакав рад користе веће
компаније, али је корисно и за мања предузећа, када имају проблем у
руковођењу или у вези са реструктурирањем.29
Нестални/неформални рад („Casual work“ или „On-call work“) подразумева однос запошљавања код којег послодавац није обавезан да
редовно обезбеђује рад запосленом. Овај тип рада углавном подразумева
две форме: 1) привремени вид ангажовања, најчешће повезан са
пројектом или сезонским послом код којег послодавац ангажује радника
за обављање специфичних задатака по потреби (неки видови рада
предвиђају минимални, као и максимални број радних сати и период
претходне најаве потребе за радом); због несталности и несигурности
посла, радник често нема обавезу да се одазове; 2) другу варијанту
представљају „нулти уговори о раду“. Нулти уговори о раду - zero work
contracts, су нарочито раширени у Британији у последње време (где
је у овом облику рада ангажовано око 2-3% радне снаге), а код којих
послодавац није дужан да гарантује ниједан сат рада запосленом.30
Неформални рад користи се када је потребно масовније коришћење
већег броја радника. Најзаступљенији је у сезонским делатностима
или секторима у којима варира потреба за радном снагом (нпр.
болнички сектор или нега). Највише га обавља радна снага са нижим
квалификацијама. Углавном је у питању млађа популација, нижег нивоа
образовања, у којој доминирају жене.
Неформални рад је, као и остали новији облици рада, повољнији
за послодавца, него за запосленог. Послодавац смањује своје обавезе
28 Ibidem.
29 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 43.
30 Видети више: S. Deakin, 3. и Stella Vettori, op. cit, стр. 157.
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према запосленом, не сноси никакав ризик ако нема посла, нема обавезу
да поштује процедуру отказивања радног односа. Овакво ангажовање
послодавцима омогућава и већу флексибилност, али са друге стране
бележе се виши трошкови ангажовања радне снаге, нижа ефикасност
и квалитет рада, као и слабија мотивација радника. За радника је код
оваквог ангажовања предност што ипак ради, али су мане бројније:
несигурност, непредвидиво радно време и распоред рада, нестабилност
прихода, мања плата и бенефиције, слабије задовољство радом,
немогућност да се ускладе пословне са другим обавезама, да радник
предвиди када ће бити слободан (да отпутује на одмор), не може да
планира каријеру, нема заштите од отказа.31
Док се примена ових уговора у многим земљама повећава, у
неким земљама су овакви уговори, у којима се не гарантује радно време,
изричито забрањени (Италија, од 2003). У Ирској се оваквим лицима
мора гарантовати 25% нормалне зараде, док у Швајцарској морају
имати бар 15 сати рада недељно. У Холандији се овој категорији мора
обезбедити бар 15 сати рада недељно, с тим што код сваког позива за
рад мора бити плаћено најмање три сата рада. У Немачкој пракси се овај
начин рада не помиње, нити забрањује, а у Шведској је дозвољен, ако је
одобрен колективним уговором.32
Услужни рад („Portfolio work“) – обухвата ситуације где
самозапослено лице ради за велики број (сталних) клијената и пружа
мање услуге свима њима. Сличан је несталном раду, али су у питању
самозапослена лица, која не раде за случајне, већ за сталне клијенте. Није
реткост да се код ове врсте ангажовања ради и о сарадњи на пројектима.
Рад подразумева одређену сталност, дефинисану накнаду, односно цену
рада, као и степен радног ангажовања на недељној или месечној бази,
док сама заштита и услови рада, као и социјално збрињавање, остају у
надлежности пружаоца рада (оваква лица се на енглеском језику називају
и „слободни стрелци“ – енгл. „freelancer“).33 Углавном се ради о особама
која желе да остану самосталне и не зависе од једног послодавца. Добра
страна је што могу самостално да организују рад, распореде обеавезе и
одреде степен ангажованости.
Пораст оваквог вида ангажовања бележи се у више од трећине
чланица ЕУ (нпр. Кипар, Данска, Грчка, Мађарска, Италија, Латва,
Литванија, Холандија, Норвешка, Португал). Један од разлога за то је
вероватно повећање броја самозапослених уопште (између 2003-2014.
31 Видети више: B. Waas, op. cit, стр. 46.
32 Видети више: S. Deakin, op. cit, стр. 7.
33 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 103.
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број самозапослених лица у ЕУ порастао је за 45%, што представља
највећи раст у радној популацији).34
Ова врста ангажовања углавном није регулисана у земљама
чланицама ЕУ, а правни односи запосленог и послодавца махом се
уређују „уговором о услугама“ или „уговором о раду на пројекту“.
Плаћање се радије заснива на резултатима рада, него на радном времену.
Мобилни рад заснован на информационој технологији („ICT
based, mobile work“) – подразумева „мобилни рад“, изван радног места,
односно простора послодавца. Ради се о зависним – запосленим или самозапосленим лицима, који свој рад не обављају у простору послодавца,
већ радећи „уоколо“, било кад и било где (од куће, на путу, на различитим
местима рада или из изнајмљеног простора). Ради пружања услуга овој
врсти радника, у последње време се јављају „канцеларије за рентирање“
- специјални простори, опремљени неопходном информатичком опремом, који се изнајмљују на сат или колико је потребно времена.
Овај облик рад карактерише велика аутономија и флексибилност,
који омогућавају раднику бољи животно-радни баланс. У исто време,
лоша страна може да буде превелико радно ангажовање (уз помоћ информатичке опреме послодавац може да има целодневни надзор над
радником и да располаже њиме 24 сата). Приметна је и слабија сарадња
и интеракција са руководством и колегама, те губљење границе између
рада и приватног живота. Са макороекономске перспективе, ова врста
рада може допринети повећању вештина запослених лица, новим типовима организације рада и повећању организационе ефикасности.35
Има неколико подтипова мобилног рада: 1) рад са пуном
мобилношћу – са честим променама локација и варијацијама у погледу
смена, као и комбинацијом индивидуалног и тимског рада (новинари,
менаџери на више места, регионално-глобални радници у продаји,
услужни инжењери); 2) тзв. мобилно место рада – лица која често
мењају места рада, али у географски ограниченим регијама (нпр.
рад у болницама, школама, уредима, кампусима, у грађевинарсту);
3) „мултилокацијско радно место“ – укључује већи број одређених
локација на којима запослени ради, али са неодређеним распоредом и
трајањем рада (типично код инжењера одржавања); 4) „умрежено радно
место“ – јавља се у области информатике, са ограниченом физичком
мобилношћу, али могућношћу рада на различитим локацијама (нпр.
развој софтвера, комплексни дизајнерски или инжињерски задаци)36.
34 Ibidem.
35 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 72.
36 Ibidem.
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Рад на бази ваучера („Voucher systems“) – подразумева да
клијенти не плаћају услуге новцем, већ ваучерима или специјалним
чековима, при чему те чекове обезбеђује трећа страна. Веома често ову
врсту рада организује држава, која на тај начин клијента упућује на
извршиоца услуга. Циљ је да се плаћање не врши у готовини, при чему
сам радник има обезбеђену плату и доприносе за социјално осигурање.
У питању је форма рада која се налази између зависног запосленог и
самозапосленог статуса. У многим случајевима ова врста рада се користи
да би се легализовао непријављени рад (нпр. у пољопривреди или у
одржавању домаћинства). Углавном је овакво ангажовање усмерено
према неквалификованој радној снази, али јавља се и у области обучавања
и образовања. Више га обавља женска, млађа радна снага, али понекад
и особе које су се недавно пензионисале. Рад на бази ваучера среће се
нпр. у Француској, Белгији, Италији, Аустрији, Грчкој, Литванији.37
У појединим земљама бележи се и вид рада који се назива
„Специфични запосленички статус“ („Specific employment status“).
Ради се о форми рада у којој се комбинују елементи традиционалног
запошљавања и самозапослености, нпр. у погледу аутономије рада и
социјалног збрињавања.38
Једна од новијих форми рада је и – „Заједничко запошљавање“
(„Collaborative Employment“).39 Ради се о сарадњи, односно заједничком
радном ангажовању самозапослених лица или малих и средњих
предузећа. При томе ова лица заједнички користе простор и службе за
подршку, те тако смањују трошкове. Заједничко запошљавање пореде
са „пословним инкубаторима“, али се инкубатори углавном односе на
почетнике и младе предузетнике.
Идентификоване су три варијанте кооперативних модела: 1)
„Кишобран организације“, које пружају специфичне административне
услуге, као што је наплаћивање клијентима или пореска администрација
(срећу се у Аустрији, Француској и Шведској). 2) заједнички рад –
подразумева дељење простора, техничке и друге подршке за рад - тзв.
заједничка канцеларија (користи се у Аустрији, Белгији, Француској,
Италији, Литванији, Немачкој, Шпанији, Британији); 3) кооперативе
– подразумевају заједничко власништво и демократску контролу над
37 Бележи се нпр. у одржавању домаћинстава у Аустрији, Белгији, Француској,
Грчкој и Италији, а у пољопривреди у Грчкој, Италији и Литванији. Видети више: Irene
Mandl, New forms of employment, European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions (Eurofound), презентација на: European Labour Law Network – 7 th
Annual legal leminar, New Forms of Employment and EU Law; New forms of employment,
EUROFOND, op. cit, стр. 82.
38 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 82.
39 Видети више: New forms of employment, EUROFOND, op. cit, стр. 102.

13

Проф. др Сенад Јашаревић, Нове форме рада у Европској унији
и Србији, Радно и социјално право, стр. 1-22, XVIV (1/2015)

предузећима које карактерише интензивна сарадња између чланова
у области производње, маркетинга и стратешког менаџмента (има
их у Аустрији, Француској, Мађарској, Немачкој, Грчкој, Холандији,
Шпанији, Шведској).
Рад уз помоћ „кишобран организације“ (“umbrella work”), све више
се користи у Француској, где је у овој форми рада нпр. 2008. године
радило око 50.000 људи.40 У питању је обично стручни радник који
ради за једно лице, самостално уговара посао и налази га. “Кишобран
команија” обавља услужне и административне послове као једна врста
“услужне платформе”. Њихове услове користе углавном мале компаније
(са мање од 20 људи), које немају своје службе за запошљавање, а
потребне су им услуге стручњака. Углавном се ради о школованој радној
снази, лицима која не желе да раде свих пет дана у недељи или да имају
статус класичног запосленог.
4. Правно регулисање нових форми рада
У вези са новим формама рада јављају се многе правне и друге
дилеме: Да ли ове облике рада треба забранити или дозволити?, Како
их уредити?, Да ли би ова лица требало да имају статус као лица у
радном односу – или не?, Које видове радноправне и друге заштите (нпр.
социјално осигурање) би требало да уживају?
Сличне дилеме јавиле су се и Европској унији: Да ли ове
облике рада треба регулисати и како?, Да ли за њих треба да важи
постојећа комунитарна радноправна регулатива и у којем обиму (нпр.
о дискриминацији, заштити здравља и безбедности на раду, заштити
личних података, условима рада)?, Да ли за неке облике рада треба
предвидети одређене изузетке или их треба потпуно изузети од дејства
комунитарног права?, Да ли њихов третман треба за сада или трајно
препустити земљама чланицама?41
Док су неке од ових дилема оправдане, појединима нема места,
нарочито када се ради о послодавцима. Њима одговара да нове форме
рада буду неуређене јер тако смањују трошкове радне снаге и обавезе
према држави (доприноси, порези). Исто тако, избегавају било који вид
одговорности према раднику.
Највећи проблем у вези са овим врстама рада је што су скривене
од очију јавности и државе, што послодавцима омогућава различите
40 Подаци изложени на конференцији: European Labour Law Network – 7 th Annual
legal seminar, New Forms of Employment and EU Law, Hag, 2014.
41 Видети више: Claire Toumieux, Allen Overy, Directive 91/533/EEC and the
development of new forms of employment, European Labour Law Network – 7 th Annual legal
leminar, New Forms of Employment and EU Law; C. Bernard, S. Deakin, M. Risak, op. cit.
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злоупотребе. При томе, уочљива је огромна неравнотежа у односу снага
између уговорних страна због чега су постојећи услови уговарања нефер.
Наводно, ти су послови вишеструко корисни за раднике, пошто
на тај начин могу додатно да зараде, уживају већу флексибилност рада,
могу више да се посвете породици и приватном животу. Међутим све те
„предности“ не могу да се мере са социјалном несигурношћу које повлачи
овакав рад, немогућносшћу планирања прихода и развоја каријере,
негативним утицајем овакве „нелојалне конкуренције“ на снижавање
плата запослених. Мислимо да флексибилност коју економија на тај
начин постиже има сувише високу цену и користи само послодавцима.
Наше је мишљење да свака форма радног ангажовања, која не
представља рад по класичним грађанско-правним уговорима (уговор
о делу и сл), мора таквим радницима да обезбеди заштиту аналогну
оној у радном односу и пуну транспарентност у погледу услова рада и
односа са послодавцем.42
Заговорници нерегулисања, односно одлагања уређења нових
форми рада, истичу да код свих ових видова рада није лако уочити
елементе радног односа. Са тиме се не бисмо сложили. Неке од ових
форми рада заиста су ближе радном односу, а неке су удаљеније. Нпр.
више карактеристика радног односа имају „дељење запослених“,
„дељење посла“ и рад базиран на ваучерима. нешто мање сличности са
радним односом има „привремени менаџмент“, а најмање „портфолио
рад“, „масовни рад путем платформи“, „повременИ рад“, „рад базиран
на информационој технологији“ и сарадња са самозапосленима.43
У теорији се сматра да су битни елементи радног односа:
1) субординација (подређеност), 2) лична радно правна веза, 3)
онерозност (рад за плату) и 4) добровољност.44 Најважнији међу њима је
субординација, која подразумева подређеност и зависност запосленог од
послодавца (материјална, организациона и функционална). У суштини,
ради се о томе да ли послодавац „контролише“ рад радника. Тзв. тест
контроле је од настанка правне концепције радног односа основни начин
42 У том смислу нпр. предлаже да се у Мађарском праву уведе концепт „особе
сличне запосленима“ (concept on employee‐like persons), који је постојао и у првом
нацрту новог мађарског Закона о раду, из 2011. године (сличан концепт већ је уведен
у неким европским земљама). Видети више: Tamás Gyulavári, Civil law contracts in
Hungary, European Labour Law Network – 7 th Annual legal leminar, New Forms of
Employment and EU Law. О томе како се ово регулише у неким земљама (нпр. Немачкој,
Португалу, Новом Зеланду, Јужној Африци итд), Видети више: С. Јашаревић, Радни
однос – тенденције у пракси и регулативи.
43 Видети више: I. Mandl, op. cit.
44 Видети више: П. Јовановић, Радно право, Правни факултет у Новом Саду, Нови
Сад, 2012, стр. 174; Н. Тинтић, Радно и социјално право, Народне новине, Загреб, 1972,
стр. 335.
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доказивања његовог постојања пред судовима у свету (процењује се да
ли лице посао обавља по налозима и под контролом тог лица).45
Мислимо да се код свих нових форми рада може уочити
субординација/зависност. Без обзира на флексиблност односа, удаљеност,
нередовност, степен плаћености, увек између запосленог и послодавца
постоји материјална зависност, као и условљеност у погледу врсте и
начина обављања посла. Зато сматрамо да је дилема о томе да ли треба
и како уредити ове облике рада погрешна, а од стране послодаваца и
апологетска. Синдикати су оправдано изразили сумњу да су нове форме
рада измишљене од стране послодаваца да би се избегло и изиграло
радно законодавство.46
Дикин (Deakin) се залаже за средње решење. Предлаже „двоканални приступ“ – либерализација/заштита, што подразумева да се дозволи
масовнија употреба ових видова рада, како би се економије учиниле
конкурентнијим, а да се правна заштита коју уживају запослени (нпр. од
дискриминације, заштита здравља и безбедности на раду, заштита личних података) протегне и на ове категорије.47 Тамо где је рад учесталији и
стабилнији, може се ићи и на социјално осигурање ових лица (примарно
здравствено осигурање, а ако је рад редовнији – пензијско и инвалидско
осигурање). Сматрамо да је опција о којој размишља Дикин реална,
нарочито док овакви видови рада још увек представљају експеримент.
Ипак, питање је да ли би држава код оваквог регулисања била довољно
одлучна да спречи злоупотребе.
5. Новe формe рада у Србији
Србију су, као и многе земље, захватили негативни трендови
који се огледају у ерозији стабилности радног односа. У том погледу
у Србији се може запазити следеће: смањење сигурности запослења и
повећање незапослености;48 повећање удела несталних радника у радној
45 Сматра се да је први случај пресуђен 1855. године у Британији, када је суд
утврдио одговорност газде за штету почињену кривицом запосленог лица према трећем
(случај: Садлер против Хенлока, El. & Bl. 570, 119 Eng. Rep. 209 (1855). Видети више:
G. M. Stevens, The Test of the Employment Relation, Michigan Law Review, Vol. 38, No.
2, Dec., 1939, стр. 190, 191, 192.
46 Такви ставови изнети су од стране представника неких синдиката приликом
расправе о правном уређењу ових форми рада на годишњој конференцији Европске
мреже за радно право, 2014. године, која се помиње у литератури у претходним
фуснотама.
47 Видети више: S. Deakin, op. cit, стр. 6.
48 У 2012. години Србија је била прва у Европи по проценту незапослености.
Видети више: Србија тужни лидер у незапослености, Б92, <http://www.b92.net/biz/
vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=02&dd=18&nav_id=493587>,
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снази; све слабија заштита радника; појачана експлоатација; масовна
злоупотреба „флексибилних облика рада“; сегментација радне снаге (на
привилеговане - стално запослене, који раде у државним службама и
јавним предузећима, и „другоразредно третирану радну снагу“ – лица
која раде у нестабилним облицима радног ангажовања и великом делу
приватног сектора).
Поред тога, може се запазити да, и поред многих промена радног
законодавства у последњих двадесетак година, у Србији није дошло
до суштинске - квалитетне реформе система радних односа, која би
омогућила већу ефикасност и флексибилност економије. Неке позитивне
новине донеле су измене Закона о раду (2005) из јула 2014 године.49
Флексибилизовано је запошљавање у атипичним формама рада, као нпр.
ангажовање на одређено време,50 трансфер са непуног на пуно радно
време и обрнуто, рад од куће или уз помоћ информатичке технологије,
први пут се јасно регулише „рад по позиву“.51
Закон о раду предвиђа већину уобичајених облика флексибилног
рада који се користе у свету (привремени и повремени послови, рад са
непуним радним временом, рад на одређено време), али се они у пракси
јако мало примењују (осим рада на одређено време и привремених и
повремених послова).52 Формалноправно, запослени у „флексибилним
формама рада“ требало би да уживају сва права као и стално запослени.
Ипак, они та права у пракси немају - примају ниже зараде, немају
право на стручно усавршавање и напредовање, недовољно су обучени
за безбедан рад, нису укључени у синдикате, углавном немају плаћени
годишњи одмор, не примају регресе и друге бонусе.
У овој области у последње време запажа се да се у Србији све
масовније користи рад преко агенција за уступање запослених и то тако
што се отпуштају стално запослени, да би се иста лица потом поново
ангажовала код тог послодавца преко агенције за запошљавање - али за
знатно мању зараду. Овај облик рада је у праву Србије потпуно неуређен,
што послодавцима дозвољава да злоупотребљавају такву радну снагу,
односно да их третирају знатно неповољније од сталних радника
Vesti online, 16. 6. 2012.
49 Измене Закона о раду усвојене су 18. јула 2014. године, а објављене у Службеном
гласнику РС, бр. 75/2014. Основни текст Закона објављен је у Сл. гласнику РС, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013.
50 Повећана је могућност коришћења рада на одређено, са 12 месеци, на 24 месеца.
У појединим случајевима трајање је неограничено (до истека рада на пројекту), а ако
је у питању ново предузеће или раднику недостаје 5 година до пензије – до 36 месеци.
Видети више чл. 37 Закона о раду.
51 Видети више чл. 37, 40, 42, 50 Закона о раду.
52 Видети више чл. 37, 39-47, čl. 197-203 Закона о раду.
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(тренутно у неким великим компанијама више од половине радне снаге
чине овакве категорије). Тиме се управо супротно поступа у односу на
препоруку из Резолуције Европског парламента о модернизацији радног
права у сусрет променама у 21 веку, ЕУ из 2007. године. У Резолуцији
се (тач. 46), Европски парламент строго противи било којем виду
злонамерне трансформације регуларног запослења у нове форме рада без
нужне економске потребе, само да би се краткорочно повећао профит.53
Што се тиче „нових форми рада“ о којима смо говорили у ЕУ,
оне су у Србији изузетно ретке или не постоје. Разлог је што српска
економија годинама „вегетира“, те се евентуалне иновације у области
радног односа своде на пуко преживљавање послодаваца.
Масовни рад – мада се Интернет у Србији све масовније користи,
овакви видови радног ангажовања још увек нису познати у српској
пракси. Нешто слично представља пракса „ботовања“ која се у последње
време помиње у штампи. То подразумева радну снагу која се користи
преко Интернета у пропагандне сврхе од стране политичких партија.54
Нестални рад – се у Србији и раније јављао, а и сада се користи
углавном у пољопривреди, туризму и грађевинарству, при чему је
радни статус такве радне снаге махом нерегулисан. У последње време
повремено се овај вид рада јавља у области сервисних техничких
услуга, где већи привредници повремено ангажују мање фирме или
само-запослене раднике у случају сезонског повећања обима посла (нпр.
лети – за монтажу клима уређаја или извођење занатских радова на
грађевинским објектима). Правни односи ових субјеката су углавном
нерегулисани или се уређују уговором о делу, односно другим уговорима
грађанског права.
Слично је и са услужним радом, који се такође повремено користи,
углавном у области сервисних услуга (нпр. за одржавање телефонских
централа, интерних компјутерских мрежа или рачунарске опреме). Лица
која пружају услуге су најчешће самозапослени, а раде најчешће по
основу уговора о делу. Неки од њих су и стално запослени у великим
53 European Parliament resolution of 11th July 2007 on modernising labour law to
meet the challenges of the 21st century, European Parlament, (2007/2023(INI)); <http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%20TA%20P6-TA-2007-0339%20
0%20DOC%20XML%20V0//EN>
54 Видети нпр. више: Šta su, ko su i kako funkckionišu ti čuveni botovi?, Autor: Blic,
22.06.2014, преузето са Интернета: Ало.рс, <http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/sta-su-ko-sui-kako-funkckionisu-ti-cuveni-botovi/59006>. Као што се у тексту наводи: „У пренесном
значењу на српској политичкој сцени, ботови су страначки војници који за мале паре
куцају коментаре по интернету, јер странке не располажу одговарајућим софтверима.
То раде за ситну надокнаду и као залог за напредовање у странци...“.
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(телефонским или информатичким) компанијама, па те послове обављају
као вид хонорарног рада.
Дељење запослених – ситуација где се радник заједнички ангажује
од стране више послодаваца, је потпуно непознат вид запошљавања
у Србији. Нешто слично се користи када се једно лице ангажује на
техничком одржавању или одржавању хигијене пословних просторија,
али при томе сваки послодавац индивидуално регулише односе са
запосленим, углавном неким уговором грађанског права (уговор о делу)
или још чешће - непријављивањем радника.
Дељење посла - се у Србији до сада није јављало, вероватно због
ниског нивоа привредних активности. Тешко је делити ионако мали број
постојећих послова, са углавном скромном зарадом, која није довољна
ни једном раднику да преживи.
Привремени менаџмент - регистрован је у изузетно малом
броју случајева у Србији. Углавном се ради о високостручној радној
снази или бившим високим државним функционерима (министрима,
саветницима министара, гувернерима банака) који за веће приватне
компаније (углавном иностране), обављају консултантске послове.
Уступање запослених – се релативно интензивно примењивало
пре десетак година, када је био актуелан процес приватизације великих
социјалистичких трговинских гиганата и продајних ланаца. Дешавало се
да се се продајом продавница или робних кућа приватним послодавцима,
на одређено време уступа и дотадашњи персонал (на 2-3 године, уз
право да се запослени поново врати код ранијег послодавца, уколико
он и даље буде функционисао). И сада Закон о раду предвиђа у чл.
174 могућност привременог упућивања на рад код другог послодавца
(када је привремено престала потреба за његовим радом, дат је другом
послодавцу у закуп пословни простор у којем запослни ради или је
закључен уговор о пословној сарадњи). Овакво упућивање може да траје
најдуже годину дана, а уз сагласност запосленог и дуже. Са другим
послодавцем закључује се уговор о раду на одређено време, а по протеку
времена радник има право да се врати на рад код свог послодавца.
Мобилни рад заснован на информатичкој технологији – се
споро, али константно шири и у Србији. Ипак, још увек је у питању
миноран број радника. На развој ове форме запошљавања ће вероватно
повољно утицати новеле ЗОР из прошле године (чл. 42 - рад на даљину
и рад од куће). По Закону овакви радници имају потпуно једнак статус
као стално запослени који раде у фирми исте послове. Такође, уведена
је и могућност, да се послодавац може договорити са радником да део
радног времена обавља од куће (чл. 50, ст. 2).
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Рад на бази ваучера – такорећи је непознат у српској пракси.
Једна врста таквог рада уведена је ове године од стране градске управе
града Новог Сада. Ради се о могућности да приватни „вртићи“ могу да
примају децу која су вишак у државним установама, а чување деце ће
им бити плаћено од стране локалне власти. Колико нам је познато то је
за сада једини експеримент тог типа, који ће се вероватно проширити
пошто се показао као успешан.
Специфични запосленички статус – је изузетно редак. Јављао
се у приватизованим или предузећима у реструктурирању, где су нови
власници понудили појединим радницима да постану самозапослени,
уз евентуалну финансијску помоћ послодавца и гаранцију да ће радити
за њега у одређеном периоду (3-5 година). Ово је нпр. био чест случај
код транспортних радника, којима је било понуђено да откупе возила и
постану самозапослени, а да и даље раде за послодавца.
Случајеви „заједничког запошљавања“ у Србији за сада нису
познати, али би овакав начин рада требало популарисати. Наиме, био би
то био добар начин да радници који имају могућност да се „самозапосле“,
смање трошкове рада тако што ће их делити са другима.
5. Закључак
Нове форме рада могу да омогуће већу флексибилност и ефикасност економије, као и да допринесу радном ангажовању незапослених
лица и повећању прихода запослене популације. Добра страна оваквог
рада је флексибилност коју уживају радници. Са друге стране, овакви
послови воде даљој ерозији стабилног запошљавања и социјалној несигурности радне снаге ангажоване у новим облицима рада.
Требало би радницима у новим формама рада обезбедити правну
заштиту аналогну запосленима, сразмерно ангажовању. Правна заштита
радника у новим формама рада допринела би социјалној сигурности
„несталних“ радника, повећању њихове куповне моћи, потрошњи, запослености, смањењу сиромаштва и тиме социјалној стабилности друштва.
Пошто се, као што смо видели, нове форме рада у Србији незнатно
примењују, за сада се не размишља о њиховом регулисању. Можда би
неке од тих начина рада, који не подразумевају експлоатацију радника,
већ већу могућност запошљавања (нпр. дељење запослених, дељење
радног места, услужни рад, заједничко запошљавање), ипак требало
унети у Закон о раду, како би се јавност упознала за овим облицима рада.
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New forms of Employment in The European Union
Summary
In the past twenty years, due to the changed socio-economic circumstances, there have been occured a drastic changes in the labor relations.
Great social and economic changes in the world have created a large number
of new forms of work engagement and, consequently, the re-evaluation of the
“bipolar” concept of employment, based on stability. The paper presents
actual changes, problems and trends in connection with the new forms of employment in the EU and Serbia (Crowd Employment, Casual Work, Portfolio
work, Labour Pooling, Job sharing, Interim Management, Employee Sharing,
ICT based – mobile work, Voucher Systems Work, Specific Employment Status, Collaborative Employment). The new forms of work are yet unknown in
many European countries and also in Serbia. Neither the EU itself still has no
clear legal policy towards new forms of work. Thе author believes that these
workers should have analogous legal protection to the employees.
Key words: labour relations, flexible work, new forms of employment.
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САВЈЕТ РАДНИКА КАО ПРЕДМЕТ
ЗАКОНСКОГ УРЕЂИВАЊА
Апстракт: Овај рад се фокусира на утицај међународног и
европског Закона о раду о правном регулисању радничких савјета,
улози радничких савјета у процесу остваривања права радника
на учешће ( информисање, саветовање, коодлучивање), значај
социјалног дијалога у процесу усклађивања Закона о раду, као
и односа између вијећа и синдиката под послодавца. Предмет
упоредне анализе биће одредбе Закона о раду које се односе на
раднички савјет и акт Савјета радника у земљама Западног
Балкана.
Кључне речи: законско регулисање права радника на учешће
(информисање, саветовање, коодлучивање), раднички савет,
социјални дијалог, сарадња између радничког савета и синдиката.

Увод
Право радника на партиципацију (информисање, консултовање,
саодлучивање) и разни облици сарадње и споразумијевања радника и
послодаваца су важан предмет радног законодавства у већини европских
земаља и све важнији предмет европског радног права. И поред тога
у литератури се могу наћи мишљења о томе да процес глобализације
доводи до неизвјесности о томе какав ће бити развој колективних права
радника. Како се упозорава, под утицајем све израженијих процеса
глобализације будући резултат у радно-социјалној области може да
буде слабљење утицаја синдиката и јачање утицаја мултинационалних
компанија, сужавање права запослених на управљање предузећем и
* zeljko.mirjanic@gmail.com
* Рад примљен: 10.07.2015.
Рад прихваћен: 22.07.2015.
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јачање јавних овлашћења послодаваца и управе предузећа, смањење
улоге колективних уговора и уговора у предузећу и јачање унутрашње
и законске регулативе.1 Може се предвидјети још један тежак период,
као резултат појаве још увијек незауздане глобализације и економског
либерализма. Фундаментална људска права и међународни радноправни
стандарди су данас несумњиво угрожени и како се наводи, да би се
супроставило овој опасности по социјалну правду – коју МОР прокламује
од свог оснивања - на реду се адаптирани облици успостављања
стандарда и „регулација“ која треба да замјени садашњу екстремну
дерегулацију.2
Законско уређивање права радника на партиципацију и савјета
радника (запослених) је саставни дио реформе и усклађивања
(хармонизације) домаћег радног права са правом Европске уније (у даљем
тексту: ЕУ) у земљи која има својство кандидата или потенцијалног
кандидата за пријем у унију. У процесу усклађивања радног права важне
су интеракције државних органа са институцијама ЕУ, између органа
власти и између институција власти и социјалних партнера. У земљама
које су прошле или још увијек пролазе неолибералну транзицију
и упоредо с тим учествују у процесу европске интеграције, развој
социјалног дијалога слиједи развој друштвеног дијалога и промјене у
области рада у процесу хармонизације права. У том времену се пред
радно законодавство поставља питање како обезбиједити гаранције за
примјену економско-социјалних права и водити процесе путем којих
ће се ови принципи и права остваривати.3
Кроз уређивање, успостављање и дјеловање савјета радника
послодавци долазе у позицију да поштују права радника на информисање,
консултовање и саодлучивање. На тај начин се постепено успоставља
пракса потврђена у неким европским земљама да се најважније одлуке
заснивају на договору управе предузећа и радника и да они тако дијеле
одговорност за позицију предузећа. Институт партиципације радника
у одлучивању како се наводи, појављује се као модерно средство
демократизације, хуманизације радних односа, и оснаживања основних
права радника у радном окружењу.4 Право на учешће у управљању има
своју својинску, интересну и социјално-политичку подлогу. Интересна
подлога права на учешће у управљању опредјељена је узајамношћу
интереса запослених и послодаваца и како се наводи, водећи циљ
1 Драган Митровић, Аутономно право, стр.120.
2 Александар Петровић, Међународни стандари рада, стр. 28.
3 Жељко Мирјанић, Развој законског уређивања радних односа у Босни и
Херцеговини и посебно у Републици Српској, стр.105.
4 Виктор Готовац, Радничко вијеће (Закон о раду с коментаром и тумачењима),
стр.272.
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партиципације запослених треба да буде повезивање максималног
просперитета послодавца са максималним просперитетом запослених,
што се може постићи само продуктивношћу рада, а партиципација је
одговор на захтјев времена да се осигура растућа продуктивност рада.5
Радници који не користе права на партиципацију и законом
установљену могућност да дјелују преко савјета радника могу у
правилу, дјелимично остваривати друга колективна права, као што и
остваривање права на партиципацију зависи од тога како се остварују
друга колективна права радника. Успјех у заштити појединачних права
и интереса радника зависи од успјеха у заштити колективних права и
интереса радника. Ово упућује на повезано, усаглашено и заједничко
дјеловање синдиката код послодавца и савјета радника које има за циљ
потпунију заштиту колективних и индивидуалних права и интереса
радника. Насупрот ставу да успостављање и дјеловање савјета радника
води маргинализацији синдиката, међусобна конкуренција упућује
синдикат да привлачи чланове тако што ће се више ангажовати у
заштити колективних и индивидуалних права и интереса радника,
колективним преговорима и постизању споразума са послодавцем и
ако то није могуће, организовати штрајкове. Конкуренција упућује
савјет радника да се залаже да за представнике радника буду изабрани
радници који имају професионалнин углед у предузећу и способност
да их успјешно представљају и да то редовно чине. У тексту се полази
од тезе да квалитет односа и сарадње савјета радника и синдиката код
послодавца показују да ли су изабрани „прави“ представници радника
који настоје да заједно заштите интереса и права радника.
Предмет кратке правне анализе су утицај међународног и
европског радног права на законско уређивање савјета радника и значај
социјалног дијалога, најважнија питања која су предмет уређивања
функције савјета и питања која су предмет законског уређивања односа
савјета и синдика код послодавца. У питању је упоредна правна анализа
одредби закона о раду које за предмет уређивања имају савјет радника
и закона о савјетима радника у бившим југословенским републикама
Србији и Босни и Херцеговини. Закони којима су уређени радни односи
у Црној Гори и Македонији немају посебне одредбе о савјету радника
и стога нису предмет правне анализе. У циљу проналажења могућих
нормативних рјешења у процесу усклађивања радног права са европским
радним правом, предмет анализе су и одредбе о радничком вијећу у
радном праву Републике Хрватске. Разлози за овај приступ су правна
свијест радника и правна традиција у области радног права формиране
током претходног вијека, иако не постоји правни континуитет у односу
5 Предраг Јовановић, Радно право, стр. 377.

25

Проф. др Жељко Мирјанић, Савјет радника као предмет законског
уређивања, Радно и социјално право, стр. 23-38, XVIV (1/2015)

на самуоправно одлучивање у претходном раздобљу радних односа
и чињеница да земља у региону која је кандидат или потенцијални
кандидати за пријем у Европску унију, пролази процес хармонизација
права који је Хрватска прошла прије стицања статуса земље чланице.
Да законско уређивање права радника на партиципацију нема правни
континуитет у односу на самуоправно одлучивање показује и садржај
завршних одредби и систематика Закона о савјетима радника6 донесеног
у Републици Српској 2001. године. Будући да то први посебан закон
који у правном систему Републике Српске успостављеном почетком
деведесетих година, уређује учешће радника у управљању у завршним
одредбама није одређен закон који престаје да важи ступањем на снагу
овог закона, а закон нема прелазне одредбе. У нашој законодавној
пракси се у правилу, доносе закони који на различит начин уређују исте
односе, ситуације и случајеве, те прелазне одредбе редовно представљају
саставни дио закона. У питању су закони и односи, ситуације и случајеви
код којих постоји правни континуитет и гдје је потребно одредити који
се закон примјењује на затечене случајеве. Закони који први пут уређују
неку област или неке односе немају прелазне одребе.7
1. Утицај међународног и европског радног
права и значај социјалног дијалога
У оквиру реформе радног права започете почетком овог вијека по
угледу на европско право и радно право појединих европских земаља
дат је посебан значај упоредноправном методу. Према реформском
концепту, развој радног законодавства се гради на нормативним
рјешењима садржаним у конвенцијама и препорукама Међународне
организације рада (у даљем тексту: МОР), ревидираној Европској
социјалној повељи, радном праву ЕУ и законима појединих земаља
чланица ЕУ. Удруживање и организовано учешће радника у управљању
и одлучивању је предмет нормативног регулисања МОР-а: Конвенција
бр. 87 о синдикалној слободи и заштити синдикалних права, 1948.;
Конвенција бр. 98 о праву на организовање и колективно преговарање,
1949; Конвенција бр. 135 о представницима радника, 1971.; Конвенција
бр. 154 о колективном преговарању, 1981. Конвенција бр. 135 предвиђа
заштиту радничких представника у предузећу тако што ће они уживати
ефикасну заштиту у односу на било какво чињење које им може штетити,
укључујући и отпуштање, уколико је засновано на њиховом статусу или
активностима у својству радничког представника, све док поступају у
складу са важећим законима или колективним уговорима, или према
6 Закон о саветима радника („Службени гласник Републике Српске“, број 26/01)
7 Жељко Мирјанић, Писање и доношење закона, стр. 86.
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другим заједнички договореним аранжманима. Као примјер акта
значајног за земље у процесу европске интеграције може се издвојити
Повеља о основним правима у Европској унији, донесена 2000. године, која
признаје право радника на информисаност и консултовање у предузећу
и наводи да се радницима, односно њиховим представницима мора, на
одговарајућим нивоима, гарантовати информисаност и благовремено
консултовање у случајевима и под условима који су предвиђени
прописима Заједнице и националним законима и праксом.
У поступку усклађивања домаћег радног права са правом Европске
уније услиједит ће зависно од достигнутог степена интеграције, обавеза
да се у правни поредак преносе директиве ЕУ, као што је на примјер,
законско уређивање начела на којима почива партиципација радника на
транснационалном нивоу.8 Према Директиви о допуни статута Европског
друштва у погледу учешћа радника и Директиви која замјењује и
допуњује статут за Европску задругу начела на основу којих се уређује
право радника на учешће у одлучивању у европским трговачким
друштвима и задругама су: начело аутономије странака у уговарању
поступка одлучивања радника, начело осигурања минималних права
примјеном стандардних/супсидијарних правила и начело задржавања
стечених права.9 Код начела аутономије странака, код уговарања
поступка радника у одлучивању умјесто утемељења Вијећа радника у
европском друштву, представници радника и управе могу се договорити
да утемеље неки други поступак учествовања радника у одлучивању и
да то прилагоде својим приликама и потребама. Код начела осигурања
минималних права примјеном стандардних/супсидијарних правила се
под супсидијарним правилима подразумијевају прописи земаља чланица
која чине минимум права радника у остваривању права на учешће у
одлучивању, а код начела задржавања стечених права радници који
улазе у европско друштво или европску задругу тако што већ реализују
право на учешће у одлучивању, они то право „преносе“ и на европско
друштво/задругу, а чиме се онемогућава „назадовање“ код оснивања
ових субјеката и права партиципације.10
Извори међународног и европског радног права служе за дефинисање предмета, циља, начела и одређивање садржаја закона у радном
8 Хрватска је као чланица ЕУ донијела Закон о учешћу радника у одлучивању у
Европском друштву (SE) и у Европској задрузи (SCE) којим се преносе у домаћи правни
поредак Директива Вијећа 2001/86/ЕЗ и Директива Вијећа 2003/72/ЕЗ.
9 Директива Вијећа 2001/86/ЕЗ од 8.6.2001. о допуни статута Европског друштва
у погледу учешћа радника и Директива Вијећа 2003/72/ЕЗ од 22.7.2003. која замјењује
и допуњује статут за Европску задругу с обзиром на учешће радника у управљању.
10 Маринко Учур, Судјеловање радника у одлучивању у европском друштву (SE)
и европској задрузи (SCE), стр. 37.
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законодавству земаља у региону на начин да се код коришћења ових
извора полази од циљева МОР-а и ЕУ-е. Тако су у Декларацији о социјалној
правди у циљу праведне глобализације, социјални дијалог и трипартизам
дефинисани као један од четири стратешка циља МОР-а.11 Проблеми у
примјени закона створених без социјалног дијалога, показује да је дијалог
важан и да се не може изоставити. Исто показују проблеми у примјени
закона написаних само или претежно примјеном упоредноправног
метода, уз занемаривање социолошког и политиколошког метода и без
анализе економских, социјалних и других околности. У питању су закони
чије се одредбе примјењују дјелимично, који су више пута мјењани
или су замјењени новим законом у кратком времену, за чију примјену
институције власти и социјални партнери нису припремљене или постоје
други разлози који доводе до “сукоба између нормативног и стварног”.
Развој и унапређење социјалног дијалога и партнерства непосредно
утиче на доношење и примјену радног законодавства као претпоставке за
испуњавање обавеза у процесу европске интеграције. За успјех дијалога
су важни односи између социјалних партнера и институција власти,
посебно питање да ли су успостављени према надлежности институција
власти и уређеној позицији социјалних партнера. Договор постигнут
у социјалном дијалогу обавезује учеснике дијалога и не доводи у
питање надлежност институција власти успостављених на начелима
представничке демократије.
Социјални партнери, удружења грађана и друге невладине
организације у заступању права и интереса својих чланове и припадника
одређених друштвених група имају улогу другачију од улоге
политичких представника грађана, народа и одређених друштвених
група. Аутентично заступање радника и послодаваца у циљу заштите
њихових права и интереса представља основни разлог за активно учешће
социјалних партнера у процесу усклађивања радног права. Ако се пође
од тезе да је социјални дијалог унутар демократског поретка рационалан
и поуздан облик преговарања, консултација и размјене информација,
који доприноси ширењу индустријске демократије, онда је оправдано
дати му значајну улогу у развоју и промјени поретка.
11 У Декларација МОР-а о социјалној правди у циљу праведне глобализације,
усвојеној 2008. године, унапређење социјалног дијалога и трипартизма се дефинише
као најдоследнији метод за: прилагођавање примјене стратешких циљева потребама
и околностима у свакој земљи посебно; претварање економског развоја у друштвени
напредак, а друштвеног напретка у економски развој; лакше постизање консензуса
о релевантним националним и међународним политикама које утичу на стратегије
и програме запошљавања и остварења пристојног рада; и дјелотворност радног
законодавства и институција, као и у погледу признавања радног односа, развоја
добрих радних (индустријских) односа, и изградње успјешних система инспекција рада.
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2. Законско уређивање савјет радника
Законско и аутономно уређивања савјета радника као облика
организовања радника преко кога остварују право на партиципацију
заснива се на начелима радног права уређеним законом о раду као
општим прописом. Тако на примјер, дужност једнаког поступања
савјета према свим радницима постоји независно од тога да ли посебан
закон садржи одредбе о томе будући да закон о раду уређује начело
једнакости. Начело забране дискриминације тражи да савјета радника
дјелује против дискриминације, да радник не може бити стављен у
неравноправан положај код остваривања права по основу рада због
обиљежја која нису у непосредној вези са природом радног односа.
Једнако поступање према свим радницима и забрана дискриминације
значи да савјет радника не може дати повлашћен положај поједином
раднику или групи радника, односно да радника или групу радника
не може ставити у неповољнији положај у односу на друге раднике.
Заштита права чланова савјета за разлику од заштите права из радног
односа која припада свим радницима, представља предмет посебног
законског уређивања. Тако је у Закону о раду Републике Српске (чл.131)
прописано да послодавац може отказати уговор о раду предсједнику
савјета радника за вријеме обављања функције и једну годину након
истека функције само уз претходну сагласност министра надлежног за
послове рада, док посебна заштита других чланова савјета представља
предмет аутономног уређивања.
Обим и начин уређивања савјета радника је различит у радном
законодавству земаља у региону. У Републици Србији Закон о раду12
садржи једну одредбу (чл. 205) у којој је утврђено да запослени код
послодавца могу образовати савјет запослених у складу са законом.
Будући да према Закону о раду савјет запослених могу образовати
запослени код послодавца који има више од 50 запослених, ово право је
ускраћено запосленим у малим и средњим предузећима која имају до 50
запослених. Основна улога савјета запослених јесте да даје мишљење и
учествује у одлучивању о економским и социјалним правима запослених.
Посебан закон којим ће се уредити формирање и дјеловање савјета
запослених и ближе уредити улога савјета запослених није донесен, а
што ограничава могућност запослених да образују савјет. У литератури
се наводи да још увијек није донијет посебан закон о савјету запослених
који би уредио број чланова, начин избора, друга питања информисања
и консултовања о економским и социјалним правима запослених, и
12 Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14).
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отуда у пракси представљање запослених у Србији припада моделу
„једног колосјека“, мада није искључено да у догледно вријеме буде
законом успостављен модел „дуалног система“ (чему се, иначе,
синдикати противе). Модел „дуалног система“ представљања запослених
заснован је на представљању свих запослених (независно од синдикалног
организовања) у изабраном тијелу од стране свих запослених, које се
по правилу назива савјет запослених, који постоји и дјелује паралено
са синдикатом код послодавца – нпр. у Њемачкој, Аустрији, Мађарској,
Француској, Белгији, Холандији, Шпанији, Португалу, Грчкој.13
У Републици Српској је донесен Закон о савјетима радника14
као посебан закон којим се уређује колективно право радника на
партиципацију, а што је предвиђено у Закону о раду15 у глави „Савјет
радника“ (чл. 122-124) на начин што је прописано да се законом ближе
уређује начин избора, састав, овлашћења и друга питања у вези са
успостављањем и радом савјета радника. Поред одредбе о доношењу
посебног закона, Закон о раду прописује да се послодавац не може
мијешати нити утицати на право радника да успоставе савјет радника,
прописује услове за успостављање савјета радника, како се бирају
чланови савјета, шта је основна функција (улога) савјета. Овај закон
прописује и ограничења за дјеловање савјета у односу на право и положај
синдиката у заштити колективних и појединачних права радника –
чланова тог синдиката. Тако је прописано да радници могу да успоставе
савјет радника код послодавца који редовно запошљава најмање 15
радника, а функција савјета јесте да их представља и штити њихове
интересе и права из радног односа код послодавца. О успостављању
савјета радника може одлучити најмање једна трећина од укупног броја
радника запослених код послодавца. Чланове савјета радници бирају
личним изјашњавањем, а савјет се састоји од пет до 15 чланова. Закон о
савјетима радника преузима одредбе Закона о раду као општег пропис у
радном законодавству донесеног прије посебног закона и ближе уређује
питања која се односе на начин и поступк успостављања савјета, избор
чланова, рад савјета, трајање и престанак мандата члановима савјета,
права и дужности савјета и казнене одредбе. У Федерацији Босне и
Херцеговине поред Закона о раду16 који садржи одредбе о савјетима
13 Бранко Лубарда, Радно право, стр.1071.
14 Закон о саветима радника („Службени гласник Републике Српске“, број 26/01)
15 Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр.38/00, 40/00, 47/02,
38/03,33/03, 20/07).
16 Закон о раду („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 43/99,
32/00 и 29/03)
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радника донијет је Закон о вијећу запосленика17 што показује да у оба
ентитета постоји исти приступ законском уређивању савјета радника.
У оквиру нормативне анализе из угла правила за израду закона
у Србији и ентитетима Босне и Херцеговине, поставља се питање да
ли је савјет радника предмет законског уређивање закона о савјетима
радника (запослених) или закона о раду, или оба закона истовремено
и какав је у том случају однос између ових закона. Према Правилима
правне технике за израду закона и других правних прописа18 односи
између закона се уређују као супсидијарна или сходна примјена закона
или неки други начин зависно од воље законодавца (чл.17.). У радном
законодавству Републике Српске у питању је супсидијарна примјене
закона која се састоји у томе да Закон о раду садржи одредбе које су основ
и оквир за ближе уређивање и да посебан закон разрађује ове одредбе и
садржи одредбе о питањима која нису предмет општег прописа. Према
правној теорији супсидијарна примјена закона постоји у случају кад
поред општих прописа који уређује одређену материју постоје и посебни
прописи који уређују посебну материју, односно поједина питања из те
исте правне области. У том случају, по општим прописима се поступа
по свим питањима која нису уређена посебним прописима.19 Закон о
раду предвиђа да се његове одредбе могу супсидијарно примјенити
на раднике запослене у органима државне управе, правосуђа,
унутрашњих послова, царинске службе и у другим државним органима и
организацијама, уколико другим законом није другачије одређено. Закон
о савјетима радника уводи у основним одредбама (чл.2.) ограничења
за успостављање савјета радника за запослене у војсци, полицији,
органима правосуђа и управе тако да они не могу да успоставе савјет,
односно у тим областима није могућа супсидијарна примјена одредби
о савјету радника које садржи Закон о раду. Да у оба ентитета постоје
исти приступ ограничивању овог права показује то што Закон о вијећу
запосленика садржи иста тако забрану за запослене у војсци, полицији,
органима управе и службама за управу (чл.2.).
Предмет законског уређивања су најважнија питања која се односе
на фукцију и дјеловање савјета, док су друга питања предмет аутономног
права.

17 Закон о вијећу запосленика („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
бр. 38/04)
18 Правила правне технике за израду закона и других прописа Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 24/14)
19 Жељко Мирјанић, Писање и доношење закона, стр.73.
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3. Уређивање функције савјета радника
Упоредна правна анализа показује да је уређивање функције савјета
радника у консултовању, саодлучивању и информисању најважнији
предмет садржинских одредби будући да је то основна функција савјета.20
У средишту тог уређивања су међусобна права и дужности савјета
радника и послодавца и поступак за остваривање права и извршавање
дужности. Предмет садржинских одредби поред функције савјета,
јесу начин и поступак успостављања савјета, избор и трајање мандата,
заштита права чланова савјета у односу на послодавца, односи савјета
и синдиката код послодавца. Друга питања која су према Правилима
правне технике за израду закона и других прописа Републике Српске
предмет садржинских одредби, као што су овлашћења за доношење
подзаконских прописа и поступање органа за примјену закона, нису
предмет уређивања Закона о савјетима радника. Ова питања нису
предмет уређивања ни Закона о вијећу запосленика у Федерацији Босне
и Херцеговине. Поменути закони препуштају субјектима колективних
радних односа да међусобне односе уреде аутономним изворима права,
што одговара природи ових односа. Савјету радника припада одређена
улога у стварању аутономног права, као што је доношење аутономног
општег акт којим ближе уређује свој начин рада (пословник о раду) и
закључивање споразума са послодавцем.
Значај учешћа савјета радника у консултовању, саодлучивању
и информисању зависи од правног значаја који припада ставовима
које упути послодавцу. Различити приступи правном значају ових
ставова могу се свести на питање о томе да ли партиципација поред
консултовања (савјетодавне улоге) обухвата и саодлучивање. Савјет
радника даје мишљења и приједлоге послодавцу у вези питања која се
односе на колективне интересе и права радника као што су: доношење
и примјена правилника о раду, рјешавање одређених економских и
социјалних права радника, побољшање услова рада радника и заштите
на раду, организовање одређених видова друштвеног стандарда радника,
пружања материјалне помоћи радницима слабијег материјалног стања,
елиминисања рада на црно, итд. Заштита индивидуалних права и
интереса радника остварује се у правилу, тако што савјет упућује
мишљења и приједлоге послодавцу о питањима као што су: стручно
20 Садржинске одредбе су најважнији дио закона стога што уређују предмет
(садржај) због чијег уређивања је закон донесен. Садржинским одредбама се настоји
цјеловито и систематично уредити правни однос који је основни предмет конкретног
закона и права и обавезе субјеката у том односу. Поред права и обавезе субјеката,
овим одредбама се уређују овлашћења за доношење подзаконских прописа, поступак
остваривања права и извршавања обавеза, поступање органа за примјену закона.
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оспособљавање и усавршавање радника, планирање годишњих одмора,
отказивање уговора о раду старијим и инвалидним лицима, увођење
прековременог рада, ноћног рада и рада у смјенама, итд. Савјет радника
није ограничен на питања наведена у закону и може да даје мишљење и
приједлоге о другим питањима која сматра значајним за остваривање и
заштиту колективних и индивидуалних права радника. У том погледу
посебан значај припада праву савјета да разматра појединачне захтјеве
и приједлоге радника у вези остваривања њихових индивидуалних
права, а што не може бити ограничено законом. У том случају савјет
обавјештава подносиоца захтјева о мишљење упућеном послодавцу.
Саодлучивању као облику партиципације радника припада већи
значај у заштити права радника у односу на консултовање будући да оно
омогућава савјету да спријечи послодавца да донесе одлуку у одређеним
случајевима под одређеним условима. Предмет уређивања су случајеви
када постоји саодлучивање и начин на који се може избјећи блокада у
доношењу одлука. У анализираним законима је саодлучивање прописано
у погледу посебне заштите од престанка радног односа чланова савјета и
одређених категорија радника и питања заштите радника од злоупотребе
њихових личних података.
Савјет поред заштите права у радним односима дјелују у циљу
заштите социјалноправне сигурности радника тако што прати да ли
послодавац извршава обавезе у вези са пријављивањем радника на
здравствено и пензијско-инвалидско осигурање и да ли уредно плаћа
доприносе. Ако послодавац не извршава своје обавезе, савјет може
предузети мјере ради заштите права радника као што је на примјер,
обраћање надлежној инспекцији рада. На овај начин савјет утиче да се
ограничи рад на црно који поред тога што угрожава социјалну сигурност
радника, доводи послодавце који плаћају доприносе у неповољнији
положај на тржишту у односу на послодавце који неплаћају доприносе.
Информисање савјета радника о свим питањима која су важна за
остваривање његове функције представља важну, а у пракси занемарену
дужност послодавца. Одредба Закона о савјетима радника у Републици
Српској (чл.29) која прописује да је послодавац дужан да информише
савјет радника о стању заштите на раду и условима рада радника, кретању
плата и другим питањима од значаја за материјални и социјални положај
радника може се тумачити тако да да савјет може тражити информације
о свим питањима важним за материјални и социјални положај радника.
За разлику од овог закона у коме је пропуштено да се утврде рокови у
којима послодавац дужан да редовно информише савјет, други закони
прописују рокове. Према Закону о вијећу запосленика (чл.21.) послодавац
је дужан да информише вијеће о питањима која су од интереса за радне
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односе запослених и о стању и резултатима пословања у року који не
може бити краћи од шест мјесеци, а према Закону о раду Хрватске21
(чл.149) то чини најмање свака три мјесеца и у вријеме и на начин који
омогућава члановима радничког вијећа да изврше процјену могућег
утицаја и да се припреме за савјетовање са послодавцем. Послодавац
је дужан да информише радничко вијеће како о питањима из радних
односа тако и о питањима из пословне активности (стање и резултати
пословања, организација рада, очекивани развој пословних активности
и њихов утицај на економски и социјални положај радника). Набрајање
није коначно будући да је послодавац дужан да обавијести радничко
вијеће и о другим питањима посебно важним за економски и социјални
положај радника.
Дужностима послодавца на консултовање, саодлучивање
и информисање савјета радника одговарају дужности савјета на
консултовање и информисање радника. Консултације са радницима
служе да се утврди њихово мишљење о питањима из надлежности
савјета у циљу заузимања ставова о тим питањима. Консултације се
врше на начин да се не омета и прекида процес рада. Поред радника,
савјет је упућен да редовно информише синдикат код послодавца о свом
раду и прима приједлоге независно од тога да ли је то изричито уређено
законом као дужност.
Законско уређивање дужности послодавца и савјета радника да
информишу раднике може да буде уређено као дужност информисања
скупа радника. Закон о савјетима радника у Републици Српској не
предвиђа скуп радника као организован облик колективног информисања
радника, али то не значи да га савјет радника не може организовати.
По питању информисања радника, законом је утврђена дужност
предсједника савјета да их информише о раду савјета и стању у погледу
остваривања и заштите права радника. Председник савјета је дужан да
то учини писменим или усменим путем, путем средстава информисања
или на други одговарајући начин (чл.31). Закон о вијећу запосленика у
Федерацији Босне и Херцеговине предвиђа скуп радника као обавезан
облик обавјештавања радника о одређеним питањима (чл.30.). Према
Закону о раду Хрватске (чл.163) скуп радника сазива радничко вијеће, уз
претходно савјетовање с послодавцем, водећи рачуна да одржавање скупа
радника не штети пословању. Скуп радника може сазвати и послодавацу.
Послодавац је дужан сазвати скуп радника ако није успостављено
радничко вијеће, али то може учинити и када је успостављено радничко
вијеће не дирајући у право вијећа да сазива скуп радника и водећи при
томе рачуна да се тиме не ограниче овлашћења вијећа утврђена законом.
21 Закон о раду („Народне новине“, бр. 93/14)
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О сазивању скупа послодавац се дужан савјетовати са вијећем. Скупови
радника одржавају се обавезно два пута годишње у једнаким временским
размацима ради свеобухватног обавјештавања и расправе о стању и
развоју послодавца те о раду радничког вијећа.
4. Законско уређивање сарадње савјета радника и синдиката
Правна анализа је показала да су предмет законског уређивања
повезаног дјеловања савјета радника и синдиката код послодавца,
питања које се односе на међусобни утицај и координацију, могућност
синдиката да у одређеној ситуацији преузме улогу савјета радника и
могућност учешћа савјета у организацији штрајка.
У циљу међусобног утицаја и координације, представници
синдиката могу присуствовати сједницама савјета и изнијети став о
питањима која су на дневном реду. Сарадња савјета радника и синдиката
може укључивати писање заједничких извјештаја. Према Закону о
раду Федерације БиХ (чл.30.) вијеће запосленика израђује у сарадњи са
синдикатом извјештај о економским, социјалним и другим питањима која
су од интереса за запослене, док Закон о савјетима радника у Републици
Српској не предвиђа заједничке извјештаје.
Закон о савјетима радника у Републици Српској не садржи одредбе
о томе да синдикат код послодавца може преузети улогу савјета радника
ако није успостављен савјет и у том случају радници остварују право
на информисање и консултовање преко синдиката у предузећу и својих
представника у органима послодавца. Други закони садрже нормативна
рјешења која имају за циљ да се омогући партиципација радника у случају
кад није успостављен савјет радника. Тако Закон о раду Федерације БиХ
(чл.31 ) предвиђа да у случају када није формирано вијеће запосленика,
синдикат има обавезе и овлашћења која се односе на вијеће. Исто
правило садржи Закон о раду у Хрватској (чл.164.) с тим што поред
тог питања прецизно уређује и избор представника радника у органу
послодавца. Ако код послодавца није успостављено радничко вијеће,
синдикални повјереник преузима сва права и обавезе радничког вијећа,
осим именовања представника радника у орган послодавца. Одговор на
питање који ће то синдикат урадити ако код послодавца дјелује више
синдиката рјешава се међусобним споразумом и синдикати се морају
споразумјети о синдикалном повјеренику, односно повјереницима, а
о постигнутом споразуму синдикати су дужни писано обавијестити
послодавца. Према Закону о раду Хрватске (чл.164.) представника
радника у органу послодавца именује и опозива радничко вијеће. Ако
није успостављено радничко вијеће, представника радника бирају и
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опозивају радници на слободним и непосредним изборима, тајним
гласањем, а представник радника има исти правни положај као и други
чланови тога органа.
Питање учешћа савјета радника у организовању штрајка је
различито уређено у посматраним законима. У Републици Српској,
синдикат је дужан да прије доношења одлуке о ступању радника у
штрајк, затражи мишљење савјета. Насупрот томе, у Федерацији Босне
и Херцеговине вијеће запосленика не може учествовати у припремању
штрајка, нити може учествовати у колективном радном спору који
може довести до штрајка. Истовјетно рјешење садржи Закон о раду
Хрватске, по коме радничко вијеће не смије учествовати у припремању
или остварењу штрајка.
Закључне напомене
Код законског уређивања савјета радника пред законописца и
законодавца се поставља питање како уредити савјет радника: да ли
га уредити истовремено законом о раду као општим извором радног
права и посебним законом или га уредити само једним законом, законом
о раду у или посебним законом. Поред тога, поставља се питање како
одредити садржај законских одредби тако да служе као нормативни
основ за реализацују аутономне позиција и улоге савјета радника и за
аутономно уређивање партиципације радника у колективним радним
односима.
Правна анализа је показала да законско уређивање савјета радника
у земљама кандидатима или потенцијалним кандидатима за пријем у
ЕУ није у складу са захтјевима који их очекују у процесу усклађивања
домаћег радног права са правом уније. Процес усклађивања радног
права у циљу достизања европских стандарда по природи радних
односа захтијева развијен социјални дијалог. Дијалог социјалних
партнера може бити дио дијалога о промјени поретка тако што ће се
социјални партнери појавити као субјекти ширег друштвеног дијалога.
У том процесу предмет дијалога није одређен радним и социјалним
законодавством и аутономним правом и обухвата друга питања која се
тичу економског, социјалног, правног и укупног друштвеног положаја
радника и послодаваца.
Да би се промјенило стање у колективним радним односима у
којима партиципација радника у одлучивању представља маргиналну
појаву, треба дати већи значај саодлучивању у односу на консултовање,
уредити могућност синдиката да у одређеној ситуацији преузме улогу
савјета радника и прецизно уредити дужности послодавца и савјета
радника да информишу раднике, посебно преко скупа радника.
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Чланови савјета радника представљају све запослене и имају
овлашћења и обавезе ван односа и активности које се сматрају искључиво
синдикалним. Синдикат поред заштите права и интереса својих чланова,
кроз колективно преговарање и закључивање колективних уговора
штите права и обавезе свих радника на које се примјењује колективни
уговор, а што га приближава представљању радника путем изабраних
представника. Функција савјета радника да поред синдиката и заједно
са њим обезбједи заштиту права и интереса радника упућује савјет на
координацију и сарадњу са синдикатом. Савјет је упућен на сарадњу са
синдикатима који имају чланове запослене код одређеног послодавца,
али се то првенствено односи на репрезентативни синдикат.
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Workers’ council as the subject of legal regulation
Summary
This paper focuses on the impact of international and European labour
law on legal regulation of workers’ councils, the role of workers’ councils in
the process of realisation of the rights of workers to participation (informing,
concelling, co-deciding), the importance of social dialogue in the process of
harmonisation of labour law, and relations between the council and union
under the employer. The subject of comparative analysis will be the provisions of Labour Act related to workers’ council and Workers’ Council Act in
Western Balkans countries.
Key words: legal regulation of the right of workers to participation
(informing, concelling, co-deciding), workers’ council, social dialogue, cooperation between workers’ council and union.
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Однос између система унутрашњег и
спољашњег узбуњивања и особености заштите
запосленог узбуњивача у оквиру њих**
Апстракт: Обавеза верности запосленог послодавцу укључује
и обавезу уздржавања од јавног изношења информација које
би могле да нанесу штету послодавчевим интересима. Ипак,
запослени неће бити одговоран ако обелодани информације
о незаконитим, неморалним или нелегитимним поступцима
послодавца, ради одбране вредности које су важније од
вредности лојалности (нпр. ради отклањања опасности по јавно
здравље или животну средину). У светлу начела савесности и
поштења, запослени, најпре, треба да саопшти информацију
о недопуштеном поступању свом надређеном или другом
надлежном лицу или органу у оквиру своје радне средине, а, тек
ако за то нема могућности, да прибегне спољашњем узбуњивању.
Послодавац је, притом, дужан да предузме потребне мере ради
отклањања утврђених неправилности, али и да се уздржи
од спречавања узбуњивања и од одмазде према запосленом
узбуњивачу. У раду су размотрени кључни аспекти унутрашњег,
спољашњег и узбуњивања јавности, уз закључак да је потреба за
обезбеђивањем постепености у коришћењу узбуњивања уважена
и у домаћем законодавству, али да су из Закона о заштити
узбуњивача изостала прецизна правила о узајамном односу трију
основних врста узбуњивања.
Кључне речи: радни однос, обавеза верности, узбуњивање,
послодавчева одмазда.
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Увод
Однос између послодавца и запосленог почива на њиховој
узајамној верности (лојалности). Реч је, наиме, о допунској обавези
субјеката радног односа која служи испуњењу и конкретизацији
њихових главних обавеза. Запослени и послодавац су, отуд, дужни да
се уздрже од сваке активности која би могла да наштети другој страни,
односно да предузму сваку радњу која доприноси заштити њених
интересa.1 На страни запосленог, ова обавеза укључује и уздржавање
од јавног изношења информација које би могле да нанесу штету
угледу или другим интересима послодавца. Предметна обавеза није,
међутим, неограничена, због чега запослени неће бити одговоран за
повреду обавезе верности ако обелодани одређену информацију, ради
заустављања незаконитог или другог недопуштеног поступања свог
послодаваца или свог колеге. Тада говоримо о запосленом узбуњивачу,
који је, све доскора, у законодавству Републике Србије уживао само
фрагментарну и, последично, недовољну заштиту. То је законодавац
покушао да надомести усвајањем Закона о заштити узбуњивача, који
је почео је да се примењује 5. јуна 2015. године.2 Сагласно одредбама
овог закона, узбуњивање се, најпре, остварује откривањем информације
послодавцу, који је дужан да предузме мере ради отклањања утврђених
неправилности у вези са откривеном информацијом. Осим тога, на њему
је и обавеза да се уздржи од спречавања узбуњивања, док се кључни
аспект заштите узбуњивачâ састоји у њиховој заштити од послодавчеве
одмазде. Лица на које се односе притужбе су, наиме, дужна да се уздрже
од неоправданог отпуштања, узнемиравања и дисциплинског кажњавања
запосленог узбуњивача, као и од њиховог довођења у неповољнији
положај приликом остваривања свих права, односно преузимања свих
обавеза и одговорности из радног односа.3 Стога ће бити ништаве
1 P. Durand, A. Vitu, Traité de droit du travail, tome II, Dalloz, Paris, 1950, стр. 586.
2 Закон о заштити узбуњивача - ЗЗУ (Службени гласник РС, број 128/2014).
3 Послодавчевом одмаздом, притом, не треба сматрати редовно (нормално) вршење
управљачке, дисциплинске и нормативне власти која припада послодавцу, осим ако
он не прекорачи границе нормалног и разумног предузимања радњи и доношења
аката који су инхерентни зависном раду, али само под условом да су његове радње и
акти мотивисани разлозима који се односе на узбуњивање. Стога се, примера ради, не
може квалификовати као одмазда свака негативна оцена резултата рада узбуњивача,
већ само оне оцене које нису засноване на објективним критеријумима, баш као што
одмазду не представља ни премештај узбуњивача на други одговарајући посао, ако је
то неопходно због организације рада. Такве квалификације нпр. неће бити ни у случају
увођења ограниченог видео-надзора у просторији послодавца у којој ради узбуњивач,
ако је то једини начин да се заштити безбедност и здравље лица и сигурност имовине,
под условом да су запослени претходно консултовани и информисани о увођењу ове
надзорне мере. Љ. Ковачевић, Циљ и смисао радноправне заштите „узбуњивачâ“, у Ђ.
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одредбе сваког акта којим се узбуњивачу ускраћује или повређује право
или се он ставља у неповољнији положај због радњи узбуњивања.
Поред унутрашњег узбуњивања, Закон уређује и спољашње
узбуњивање, које се остварује достављањем информације овлашћеном
органу, док трећу врсту узбуњивања представља узбуњивање јавности.
Притом, ваља имати у виду да је, приликом уређивања одговарајућих
процесних питања, српски законодавац остварио разуман степен јасноће,
али да су из законског текста изостала прецизна правила о узајамном
односу ових трију врста (заправо, фаза) узбуњивања.
1. Концепција узбуњивања и узбуњивача
У радном законодавству, теорији и пракси није усвојена
јединствена концепција узбуњивања, већ се овом појму приписује више
различитих функција и значења. Према једном од њих, узбуњивање
треба сматрати аспектом слободе изражавања, што је посебно истакнуто
у јуриспруденцији Европског суда за људска права. Поред тога што се
разуме као аспект слободе изражавања, узбуњивање се у делу научне и
стручне литературе сматра и инструментом за борбу против корупције
и других незаконитих поступака, док би треће најраспрострањеније
становиште било оно према којем се узбуњивање (пре свега унутрашње
узбуњивање) има схватати као механизам за решавање проблемâ у радној
средини.
Премда му се приписују бројне функције, свим концепцијама
узбуњивања својствено је откривање незаконитих, неморалних и
нелегитимних поступака послодавца од стране сарадника одређене
организације лицима која могу да утичу на заустављање тих поступака.4
У том смислу се у широкој дефиницији узбуњивања, овај појам одређује
као откривање недопуштених радњи чињења или нечињења на раду
од стране запослених или бивших запослених.5 Са друге стране, уска
Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, Правни факултет Универзитета у Београду,
Београд, 2011, стр. 232−233.
4 Тако нпр. M. Bouville, Whistle-blowing and morality, Journal of Business Ethics, бр.
3/2008, стр. 579 („откривање управи /унутрашње узбуњивање/ или државним органима,
односно јавности /спољашње узбуњивање/ радње за коју запослени /бивши запослени/
верује да је неетичка или незаконита“).
5 D. Lewis, Whistleblowers and job security, Modern Law Review, бр. 2/1995, стр. 208.
Узбуњивање, по правилу, не претпоставља обавезу, већ само могућност запосленог
да пријави незаконито поступање послодавца ако одређени проблем не може да се
реши на уобичајени начин, нпр. зато што постоји ризик од лажног осуђивања или
опасност од злоупотребе пријављених информација. То правило може бити дерогирано
у изузетним случајевима, нпр. у вези са пријављивањем корупције или обавештавањем
послодавца о неправилностима и опасностима које би могле да угрозе безбедност и
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дефиниција узбуњивања подразумева сужавање предметног појма на
ситуације обелодањивања информација у којима запослени разумно
верује да постоји доказ о незаконитој радњи или озбиљној опасности по
безбедност и здравље људи (запослених и грађана уопште).6
На први поглед, обелодањивање информација о недопуштеном
поступању послодавца долази у сукоб са обавезом верности запосленог
послодавцу, будући да она подразумева и уздржавање од изношења
података који послодавцу могу нанети штету.7 Сваки запослени
узбуњивач се, у том смислу, најпре, суочава са моралном дилемом да
ли да се уздржи од изношења одређене информације или да стане у
одбрану јавног интереса, посебно што се у многим културним (и радним)
срединама, узбуњивање може разумети и као вид „потказивања“, које
је изразито негативна појава.8 Када је, пак, реч о правној сфери, кључно
правно питање на које треба одговорити гласи: да ли обавеза верности
послодавцу може да спречи запосленог да обелодани информације о
незаконитим радњама послодавца? Одговор на ово питање претпоставља
одмеравање интересâ субјеката радног односа, са једне стране, и јавног
интереса, са друге стране.
Када је о послодавцу реч, на његовој страни постоје интереси да
остварује добит, да максимира профит и да стекне и очува конкурентску
предност на тржишту, али само у мери у којој су ти интереси сагласни са
јавним интересом. А таквим се, ни у ком случају, не би могли сматрати
производња и продаја производа који нису безбедни по животну средину,
обмањивање грађана о квалитету и штетним дејствима услуга које
пружа послодавац, сачињавање лажних финансијских извештаја и друге
радње које представљају опасност за легитимне интересе грађана као
потрошачâ, запослених или акционарâ. То, даље, значи да откривање
здравље запослених. Committee on Legal Affairs and Human Rights, The protection of
’whistle-blowers’ - Report, 14 September 2009, Doc. 12006, став 116, тачка ј).
6 D. Lewis, op. cit, стр. 208.
7 У неким радним срединама постоји пракса да се у уговор о раду уноси тзв.
клаузула „закључаних уста“ (енгл. gagging clause), којом се неоправдано ограничава
право запосленог да износи информације о пракси и/или политици свог послодавца.
Интересанто је уочити да је уговарање ове клаузуле постало уобичајено и у индустријским
гранама и делатностима у којима послодавци усвајају кодексе понашања којима се
запосленима препоручује пријављивање недопуштених поступака унутар одређене
радне средине. Будући да су потоњи акти правнонеобавезујући извори аутономног
права, запослени ће бити обавезни да се уздрже од обелодањивања података, у складу
са клаузулом уговора о раду која то изричито забрањује. Нав. према D. Lewis, op. cit,
стр. 210−211.
8 На то, између осталог, указују и два израза која се користе за означавање
узбуњивања у француској и белгијској књижевности: denunciation (обелодањивање
информација, али и потказивање) и délation (достављање, потказивање).
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информација о овим и другим недопуштеним радњама послодавца
доприноси заштити права и слобода грађана, посебно ако се има у виду
да су грађани слабија страна у односима које заснивају са послодавцем
(нпр. као произвођачем или пружаоцем услуга). Како је заштита права и
слобода грађана врховни задатак права, она мора имати превасходство
у односу на обавезу верности запосленог послодавцу. У том смислу
се може закључити да узбуњивање може бити оправдано само ако је
усмерено на одбрану вредности које су важније од вредности лојалности,
какве су нпр. јавно здравље, безбедност људи, животна средина и сл.9
У Закону о заштити узбуњивача, појам „узбуњивање“ одређен
је као „откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских
права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено,
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као
и ради спречавања штете великих размера“.10 Ова дефиниција чини се
прихватљивом, а, у сваком случају много прихватљивијом од дефиниције
појма узбуњивања која је била садржана у Нацрту закона о заштити
узбуњивача (2014), где је овај појам био одређен као „обавештавање
државног или другог органа и организације о угрожавању или повреди
јавног интереса, које учини узбуњивач у складу са овим законом“.11
Позитивноправна дефиниција је, срећом, отклонила већи део терета који
пада на покушај одређивања прецизних граница појма јавног интереса,
будући да је набрајањем случајева угрожавања и повреда јавног интереса
повучена јаснија контура појма узбуњивање.
Када је, пак, реч о узбуњивачу, српски законодавац је овим изразом
означио „физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим
радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга
државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних
служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном
друштву“.12 Законска заштита од одмазде је, притом, зајемчена лицу које
открије одређену информацију у року од једне године од дана сазнања за
радњу због које врши узбуњивање, а најкасније у року од десет година
9 Љ. Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе, Правни
факултет Универзитета у Београду - Центар за издаваштво и информисање, Београд,
2013, стр. 106.
10 ЗЗУ, члан 2, тачка 1.
11 Нацрт закона о заштити узбуњивача од 15. јануара 2014. године, члан 2, тачка
1. У једној од ранијих верзија Нацрта који је припремила Радна група образована од
стране Министарства правде, појам узбуњивања био је одређен још непрецизније,
штавише, могло би се рећи да је био непрецизан до непрепознатљивости: „достављање
у доброј вери информације у складу са Законом“. Овај приговор није могла отклонити
ни дефиниција појма „узбуњивач“, иако је у извесној мери доприносила откривању
значења појма узбуњивање.
12 ЗЗУ, члан 2, тачка 2.
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од дана извршења те радње. Премда доприноси повлачењу оштријих
граница појма узбуњивање, законска дефиниција појма „узбуњивач“
чини се непотпуном, јер остаје нејасно зашто њоме нису обухваћена и
лица која доставе информацију у вези са коришћењем услуга осталих
послодаваца са својством приватних (правних и физичких) лица. Овај
приговор не отклања то што је предметном дефиницијом обухваћено
достављање информација у вези са пословном сарадњом и правом
власништва над уделима у привредном друштву, будући да ризик
корупције и предузимања других незаконитих радњи и лоше праксе
једнако наткриљује и радне средине којима управљају остали послодавци
са својством приватног лица. Ово тим пре што између јавног и приватног
сектора, због њихове међусобне повезаности и испреплетености, понекад,
и није могуће повући границу са математичком прецизношћу.
2. Развој уређивања заштите узбуњивачâ
у праву Републике Србије
Већина европских држава нема свеобухватне прописе о заштити
узбуњивачâ, већ овим лицима гарантује ограничену заштиту, примера
ради, само у погледу откривања незаконитих поступака у јавном сектору,
или само у погледу откривања корупције. Такође, треба имати у виду и то
да се у неким државама, и поред правних празнина, заштита узбуњивачâ
обезбеђује ослањањем на уставну гарантију слободе изражавања, као и на
општа правила кривичног и радног права.13 Целовито уређивање заштите
узбуњивачâ изостаје и на међународном нивоу, с тим што најзначајније
међународне конвенције о борби против корупције позивају уговорнице
да обезбеде законску заштиту лицима која у доброј намери пријаве
надлежним субјектима било коју чињеницу која се односи на постојање
корупције.14 Посебно ваља имати у виду да су под окриљем Савета Европе
усвојене Резолуција и Препорука о заштити „узбуњивачâ“, у којима
је државама упућен позив да у приватном и јавном сектору обезбеде
свеобухватну заштиту лица која у доброј вери обелодане „различите
врсте незаконитих радњи, укључујући све озбиљне повреде људских
13 Видети: Committee on Legal Affairs and Human Rights, The protection of ’whistle-blowers’ - Report, 14 September 2009, ст. 23-109.
14 Видети: Конвенција Уједињених нација против корупције („Службени лист
СЦГ - Међународни уговори“, број 12/05), члан 33; Грађанскоправна конвенција Савета
Европе о корупцији („Службени гласник РС“, број 102/07), члан 9; Кривичноправна
конвенција Савета Европе о корупцији („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“,
број 2/02 и „Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, број 18/05), члан 22, тачка
б); за анализу ових одредаба видети у: I. Carr, D. Lewis, Combating corruption through
employment law and whistleblower protection, Industrial Law Journal, бр. 1/2010, стр. 56-59.
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права које угрожавају или утичу на живот, здравље, слободу или било
који други легитиман интерес појединаца као субјеката услуга јавне
управе или пореских обвезника, односно као акционарâ, запослених
или клијената приватних компанија“.15
До 2014. године, у праву Републике Србије нису постојали прописи
који би целовито уређивали заштиту узбуњивачâ. Уместо тога, поједини
сегменти заштите били су обезбеђени на основу више различитих закона.
Такво концепцијско и номотехничко решење било је скопчано са ризиком
да буде протумачено на начин да се узбуњивање везује само за изузетне
ситуације, због чега и узбуњивачима треба обезбедити заштиту само
у одређеним случајевима.16 Један аспект заштите је, тако, био уређен
одредбама Законика о кривичном поступку, које штите узбуњиваче
онда када се појављују као сведоци пред судом. Потоња заштита није,
међутим, довољна, зато што се узбуњивачи суочавају са ризиком
одмазде много пре него што дође до покретања судског поступка
(заправо, од самог тренутка обелодањивања информација). Одређена
заштита узбуњивача била је обезбеђена и посредством одредаба Закона
о раду, који, по узору на универзалне међународне радне стандарде,
квалификује као неоправдан отказни разлог „обраћање запосленог
синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног односа
у складу са законом, општим актом и уговором о раду“.17 Ипак, ни
ова одредба не обезбеђује одговарајућу заштиту, јер квалификација
неоправданог отказног разлога није проширена на обраћање запосленог
15 Resolution 1729 (2010) on a protection of „whistle-blowers“ adopted by the Parliamentary Assembly on 29 April 2010 (17th Sitting), тачка 6.1.1. Видети и Recommendation 1916
(2010) on a protection of „whistle-blowers“ adopted by the Parliamentary Assembly on 29
April 2010 (17th Sitting); за анализу ових аката видети у: Љ. Ковачевић, Нови стандарди
Савета Европе о заштити узбуњивача, Право и привреда, бр. 1-3/2011, стр. 169−175.
16 D. Lewis, op. cit, стр. 218.
17 Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
члан 183, тачка 6. Одредбама Конвенције Међународне организације рада број 158
(„Службени лист СФРЈ - Међународни уговори“, број 4/84) забрањено је да се као
оправдан отказни разлог квалификује „подношење притужбе или учешће у поступцима
против послодавца који се односе на наводне повреде закона или подзаконских аката или
обраћање надлежним државним органима“ (члан 5, тачка с). Притом је интересантно
приметити да је током припремних радова, у текст Нацрта конвенције био унет и
захтев да је запослени поступао у доброј вери. Тог захтева нема у коначној верзији
текста Конвенције, јер је међу делегатима Опште конференције рада преовладао став
да заштита запосленог који је покренуо поступак против послодавца не сме зависити
од једног субјективног питања какво је (не)поступање запосленог у доброј вери. International Labour Conference, 82nd Session 1995, Protection against unjustified dismissal.
General Survey on the Termination of Employment Convention (No. 158) and Recommendation
(No. 166), 1982 - Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations, International Labour Office, Geneva, 1995, став 115.
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одговорним лицима или надлежним државним органима и телима због
откривања информација које указују на неки незаконити акт послодавца.
Ограничена и недовољна заштита узбуњивачâ загарантована је и
антидискриминационим законодавством, којим је забрањено позивање
на одговорност запосленог који је понудио доказе о дискриминаторском
поступању послодавца или другог запосленог.18 Сличну забрану
предвиђа и Закон о спречавању злостављања на раду, који изричито
гарантује заштиту од отпуштања учесника у поступку за заштиту од
злостављања.19 Одговарајућа заштита је, међутим, ускраћена запосленом
за кога се утврди да је злоупотребио право на заштиту од злостављања,
што је строже решење од оног предвиђеног Законом о раду, који не
условљава заштиту од отказа поступањем запосленог у доброј вери.
Ипак, први облик специјалне заштите узбуњивачâ био је уведен
новелом Закона о државним службеницима (2009). Њеним одредбама
је, наиме, била потврђена обавеза државних службеника да пријаве
сумњу на корупцију и зајемчена заштита државних службеника који
писмено обавесте непосредно претпостављеног или руководиоца да
су, у вези са обављањем послова, дошли до сазнања да је функционер,
државни службеник или намештеник у државном органу у којем раде
извршио радње корупције.20 Од тог тренутка, забрањене су све мере
одмазде према одређеном државном службенику, док злоупотреба овог
механизма узбуњивања представља тежу повреду радних дужности.
Исте године усвојена је и новела Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, којом је, поред откривања информација
о корупцији, била зајемчена и заштита у погледу откривања информација
које указују на „прекорачење овлашћења, нерационално располагање
јавним средствима и незаконити акт или поступање органа власти“. 21 Уз
шири круг информација, овај закон је „покрио“ и шири круг заштићених
лица (укључујући лица којима орган власти пружа услуге, као и
странке у поступку пред органом власти), али је одговарајућа заштита
резервисана само за обелодањивање информација које су доступне свима
18 Видети: Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, број 33/06), члан 6, став 4, тачка 1; Закон о забрани
дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 9; Закон о равноправности
полова („Службени гласник РС“, брoj 104/09), члан 4, став 2.
19 Закон о спречавању злостављања на раду (Службени гласник РС, бр. 36/2010),
члан 27.
20 Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/2014), члан 23а. Уп. са: Кодекс понашања државних
службеника („Службени гласник РС“, брoj 29/08), члан 18.
21 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члан 38, ст. 4-8.

46

Доц. др Љубинка Ковачевић, Однос између система унутрашњег и
спољашњег узбуњивања..., Радно и социјално право, стр. 39-63, XVIV (1/2015)

без ограничења. Такође, ваља поменути и новелу Закона о Агенцији за
борбу против корупције (2010), којом је зајемчена заштита лица која у
доброј намери пријаве Агенцији за борбу против корупције постојање
корупције у органу у коме раде.22 Премда је и у овом случају ограничена
на случајеве корупције, одговарајућа законска заштита припада не
само запосленима у органима Републике Србије, аутономне покрајине
и јединице локалне самоуправе, већ и запосленима у органима јавних
предузећа, установа и других организација чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и
запосленима у органима привредних друштава чији је оснивач, односно
члан Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе. Узбуњивачима који користе ову врсту спољашњег система
узбуњивања је Законом зајемчена неопходна помоћ Агенције, док је
подзаконским актом уређен поступак пружања заштите лицима која
Агенцији пријаве сумњу на корупцију и поднесу захтев за заштиту од
одмазде.23
Премда су наведеним нормама учињени први кораци у непосредном
уређивању посебне заштите узбуњивачâ, њихова свеобухватнија заштита
уређена је Законом о заштити узбуњивачâ. Овим законом зајемчена
је заштита свим лицима која су стављена у неповољни положај због
узбуњивања, без обзира на то да ли је реч о запосленима, лицима која
22 Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08,
53/10, 66/11, 67/13 и 8/15), члан 56, ст. 2-5.
23 Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију („Службени
гласник РС“, брoj 56/11). Овај правилник је, заједно са одредбом члана 56, став 5 Закона
о Агенцији за борбу против корупције, оцењен као неусаглашен са Уставом. Уставни
суд је, наиме, нашао да Правилником нису била ближе уређена само питања поступка
који се води пред Агенцијом ради заштите лица која пријаве сумњу на корупцију, већ
и одређена питања материјалне природе која се односе на права и обавезе учесника у
поступку заштите и која, последично, превазилазе предмет уређења овог подзаконског
акта (услови за пружање заштите, врста мере, услови за њено спровођење према органу
јавне власти у случају одговорности руководиоца за одмазду, заштита анонимности
узбуњивача и мере којима се она обезбеђује). Ово тим пре што је Законом о Агенцији за
борбу против корупције било прописано да директор Агенције доноси ближи пропис
којим се уређује поступак пружања помоћи узбуњивачима, иако овим законом нису
била регулисана питања која се односе на поступак пружања заштите узбуњивача.
Стога је закључено да овлашћење дато директору Агенције, по својој суштини, излази
изван надлежности овог органа да својим општим актом ближе уреди поједина питања
садржана у Закону, чиме је повређено начело поделе власти и правило о надлежности
Народне скупштине да доноси опште акте којима се уређује и обезбеђује поступак
пред државним органима. Такође, Суд је закључио да, супротно захтевима владавине
права, законско овлашћење за доношење правилника није било довољно јасно, правно
прецизно и извесно, због чега за директора Агенције није било неспорно шта треба
да уреди одговарајућим подзаконским прописом. Одлука Уставног суда Републике
Србије IУз-295/2013, од 23. октобра 2014. године („Службени гласник РС“, број 8/2015).
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раде на основу уговора грађанског или пословног права, лицима која
раде „на црно“ или клијентима послодаваца у јавном или приватном
сектору. Посебно је значајно то што је заштита због узбуњивања
проширена и на поступак запошљавања, како би се спречиле штетне
последице по узбуњиваче-кандидате за запослење, који се суочавају
са ризиком виктимизације приликом тражења новог запослења. Како
ризик корупције и других незаконитих радњи једнако наткриљује и
радне средине којима управљају послодавци са својством приватног
лица, тако је за сваку похвалу то што су Законом о заштити узбуњивача
„покривени“ запослени и послодавци у свим режимима радних односа.
Ипак, ваља имати у виду то да је стварни предмет регулисања Закона
о заштити узбуњивача неусклађен са његовим насловом, будући да је
садржина Закона безмало искључиво везана за заштиту узбуњивачâ
који су радно ангажовани (у оквиру или ван радног односа), као и за
тражиоце запослења, док су из садржаја закона изостале одредбе које би
се односиле на обезбеђивање делотворне заштите осталих лица - дакле,
лица која не припадају одређеној радној средини, а која могу открити
информације везане за пропусте у раду послодавца.
Будући да заштита узбуњивачâ не почива само на уважавању
легитимних интереса запослених, већ и легитимних интереса послодаваца, паралелно са заштитом запослених од послодавчеве одмазде,
Законом је обезбеђена и заштита послодаваца од злонамерних оптужби
запослених. Реч је, прецизније о ограничавању заштите узбуњивачâ само
ако би, у тренутку узбуњивања, на основу расположивих података, и лице
које има просечно знање, али и исто искуство као узбуњивач, поверовало
у истинитост одређене информације. Притом, ваља имати у виду да
узбуњивач према коме је предузета штетна радња има право на судску
заштиту. Она се остварује у тростепеном судском поступку, у којем суд
може утврђивати и чињенице које међу странкама нису спорне, односно
које ни једна странка није изнела у поступку. Узбуњивач је, притом,
дужан да учини вероватним да је претрпео штетне последице, док је
на послодавцу да докаже да штетне последице нису у узрочној вези са
узбуњивањем. Нарочито је важно то што у тужби за оцену законитости
појединачног акта којим послодавац одлучује о правима, обавезама
и одговорностима запосленог из радног односа, а за који узбуњивач
сматра да је донет како би се он ставио у неповољнији положај због
откривања информације − узбуњивач може истаћи навод да појединачни
акт послодавца представља штетну радњу у вези са узбуњивањем.24
24 Овај навод се може истаћи у тужби или на припремном рочишту, а после тога
само ако узбуњивач учини вероватним да без своје кривице није могао да раније изнесе
тај навод (ЗЗУ, члан 27). У том смислу се узбуњивачима може упутити важан савет

48

Доц. др Љубинка Ковачевић, Однос између система унутрашњег и
спољашњег узбуњивања..., Радно и социјално право, стр. 39-63, XVIV (1/2015)

3. Системи узбуњивања
У светлу начела савесности и поштења и обавезе верности
запосленог послодавцу, запослени, најпре, треба да саопшти информацију
о недопуштеном поступању свом надређеном или другом надлежном
лицу или органу у оквиру одређене радне средине, а, тек ако за то
нема могућности да прибегне спољашњем узбуњивању.25 Унутрашње
узбуњивање, отуд, представља први корак узбуњивача, док се узбуњивање
јавности појављује као његово последње прибежиште.26 У литератури се,
притом, предлажу различите дефиниције ових појмова. Према једној од
њих, унутрашње узбуњивање подразумева обелодањивање информација
о недопуштеном поступању у једној организацији, при чему се у улози
узбуњивача појављује члан те организације или лице које се налази у
окружењу организације, док се информација саопштава органу унутар
организације који је у могућности да реагује на указану неправилност.
Са друге стране, спољашње узбуњивање се одређује као саопштавање
информације о недопуштеном поступању у једној организацији органу
изван те организације, или јавности.27 Постоје међутим, и другачије
класификације, у којима се као посебан, самосталан, облик узбуњивања
издваја узбуњивање јавности, са којим је скопчано и нарочито деликатно
питање обавештавања медија.
Потреба за обезбеђивањем постепености у коришћењу узбуњивања
уважена је и у домаћем законодавству, те Закон о заштити узбуњивача
разликује унутрашње, спољашње и узбуњивање јавности.28 Унутрашње
узбуњивање представља откривање информације послодавцу, док
да у законском року покрену радни спор, како не би пропустили прилику да се по
исцрпљивању правних лекова у домаћем праву (укључујући и уставну жалбу), обрате
Европском суду за људска права због повреде права на слободу изражавања из члана
10 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Б. А. Лубарда,
Модел закона о Агенцији за борбу против корупције - зашто народи (не) успевају, у: Р.
Васић, И. Крстић (прир.), Развој правног система Србије и хармонизација са правом
ЕУ. Прилози Пројекту 2014, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015,
стр. 159.
25 M. Reufels, K. Molle, Labour law within the recent jurisprudence of the European
Court of Human Rights, Jurisprudence, бр. 4/2012, стр. 1575-1576.
26 Интересантно је уочити да неки аутори који се залажу за рестриктивну
дефиницију узбуњивања и уско тумачење подручја заштите узбуњивачâ сматрају да
се узбуњивање не успоставља коришћењем система унутрашњег узбуњивања, већ
само ако откривена информација напушта „зидове“ организације којој „узбуњивач“
припада. Видети: P B. Jubb, Whistleblowing: A restrictive definition and interpretation,
Journal of Business Ethics, бр. 1/1999, стр. 77-94.
27 P Hauser, Whistleblowing: chance or risk? - new tendencies in Europe, Европска
ревија за право осигурања, број 1/2013, стр. 52.
28 ЗЗУ, члан 12.
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се спољашње узбуњивање остварује достављањем информације
овлашћеном органу. То још увек не значи и обавештавање јавности,
будући да се информација чини доступном органу који може да истражи
наводе узбуњивача. Трећу врсту узбуњивања представља узбуњивање
јавности, без претходног обавештавања послодавца или овлашћеног
органа. Реч је, наиме, о обелодањивању инорфмације општој јавности
које је допуштено у случају непосредне опасности по живот, јавно
здравље, безбедност и животну средину, као и ако постоји непосредна
опасност од уништења доказâ.
3.1. Унутрашње узбуњивање
Систем унутрашњег узбуњивања се успоставља на нивоу одређеног
државног органа, привредног друштва или друге организације, како
би се омогућило благовремено упознавање управе са недопуштеним
поступањима у овим радним срединама, као и испитивање тих
информација. То не искључује, међутим, и заобилажење уобичајене
хијерархије у случајевима када је то неопходно, нпр. због ризика од
лажног осуђивања, злоупотребе и манипулација.29
Унутрашње узбуњивање омогућава послодавцу суочавање
са одређеним проблемом и његово савладавање, без спољашњих
притисака или пажње јавности.30 Тиме се неретко стварају и услови за
унапређење услова рада, производње или пружања услуга, због чега се
унутрашње узбуњивање може разумети и као инструмент за унапређење
продуктивности предузећа (и рада запослених). Ово, наравно, под
условом да послодавац разуме користи од унутрашњег узбуњивања,
тј. да је свестан да постојање одређеног проблема у предузећу сведочи,
између осталог, и о мањкавости и неделотворности осталих (редовних)
механизама надзора који послодавцу стоје на располагању. С тим у
вези, ваља имати у виду да систем унутрашњег узбуњивања чини само
„додатни механизам посредством којег запослени могу интерно да
пријављују неприхватљиво понашање путем посебног канала“. Због
тога га и не треба разумети као замену за редовне канале информисања
послодавца, већ као њихову подршку.31
Поступак унутрашњег узбуњивања уређује се, по правилу,
изворима аутономног права, и то на начин да се установљава поступак
29 Уп. са OECD Principles of Corporate Governance, IV E.
30 D. Lewis, op. cit, стр. 209.
31 Article 29 Data Protecting Working Party, Opinion 1/2006 on the application of EU
data protection rules to internal whistleblowing schemes in the fields of accounting, internal
accounting controls, auditing matters, fight against bribery, banking and financial crime.
00105/06/EN, WP 117, adopted on 1 February 2006, стр. 6.
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реаговања послодавца на пријаве узбуњивача, како у односу на лице
на чије се поступање односи одређена информација, тако и у погледу
обавештавања узбуњивача о мерама које послодавац предузима не
би ли испитао наводе узбуњивача и отклонио евентуалне пропусте.32
Осим тога, аутономним изворима права требало би потврдити и обавезу
послодавца да упозна узбуњивача са могућношћу и начином на који се
одређена информација може обелоданити и овлашћеном органу или
јавности, док би виктимизацију узбуњивача и злонамерно обелодањивање
информација требало квалификовати као повреду радне обавезе, односно
као непоштовање радне дисциплине.33 Будући да успостављање система
унутрашњег узбуњивања отвара могућност послодавцу да контролише
своје запослене, неки законодавци условљавају увођење овог система
обавезним обавештавањем и консултовањем запослених о циљевима,
могућностима и структури унутрашњег узбуњивања, као и о заштити
личних података који се том приликом прикупљају.34 У неким државама
ова питања представљају и предмет споразума које послодавац закључује
са саветом запослених, с тим што је у радним срединама у којима није
основан савет запослених, успостављање и функционисање система
узбуњивања допуштено само ако је са тим сагласни запослени, као што
је то, нпр. случај у аустријском праву.35 Наш законодавац је, међутим,
пропустио да обезбеди подстицаје за информисање, консултовање и
друге облике учешћа запослених у уређивању питања унутрашњег
узбуњивања, будући да је Законом о заштити узбуњивача потврђена
само обавеза послодаваца са најмање десет запослених да општим актом
уреде поступак унутрашњег узбуњивања.36

32 P. Hauser, op. cit, стр. 59.
33 У литератури се као пример добре праксе у установљавању и уређивању система
унутрашњег узбуњивања наводи Кодекс о договорима о узбуњивању који је израдио
Британски институт за стандарде (PAS 1998:2008 Whistleblowing Arrangements Code
of Practice).
34 R. Knyrim, G. Trieb, Whistleblowing hotlines in Austria, International Data Privacy
Law, бр. 1/2011, стр. 72−74.
35 Ibid., стр. 74.
36 Послодавци могу подстицати унутрашње узбуњивање и посредством плана
интегритета, као документа који се доноси као резултат самоконтроле, а, у циљу
одржања и побољшања интегритета, транспарентности и професионалне етике.
Видети: Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.
97/08, 53/10, 66/11, 67/13 и 8/15), члан 59; Смернице за израду и спровођење плана
интегритета („Службени гласник РС“, број 80/2010); за анализу ових одредаба видети
у: А. Рабреновић, План интегритета - ефикасан инструмент превенције корупције,
Правни живот, бр. 10/2014, стр. 243−258.
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3.2. Спољашње узбуњивање
У смислу одредаба Закона о заштити узбуњивача, спољашње
узбуњивање се остварује достављањем информације овлашћеном органу.
То још увек не значи и обавештавање јавности, будући да се информација
чини доступном органу који може да истражи наводе узбуњивача и
предузме мере за отклањање недостатака. Са друге стране, ваља
имати у виду и то да у неким случајевима није лако повући матемачки
прецизну линију разграничења између унутрашњег и спољашњег
система узбуњивања, као што ће то, нпр. бити случај ако је запослени
обелоданио одређену информацију синдикалном представнику. Неки
аутори, тако, верују да саопштавање информације синдикалним
представницима представља спољашње узбуњивање. Ово стога што
синдикат обавља „природну“ функцију представљања, унапређења и
заштите интереса запослених у односу на послодавца, због чега се и
не може квалификовати као саставни део одређене организације, што
је неопходно за квалификацију унутрашњег узбуњивања.37 Том ставу
супротставља се аргумент да синдикат остварује право на конуслтовање,
а, у неким радним срединама може и непосредније учествовати у
управљању предузећем, па и у доношењу одлука, због чега се може
сматрати делом организације.38 Прво схватање чини се прихватљивијим
се, због чега би и обелодањивање информације синдикату требало
сматрати особеним обликом спољашњег узбуњивања.39
Ипак, најделикатније питање које се поставља у вези са системом
спољашњег узбуњивања јесте питање његове (не)оправданости, будући
да га прате много већи ризици по углед и друге интересе послодавца него
у случају унутрашњег узбуњивања. На то, између осталог, упозорава и
пресуда Европског суда за људска права у предмету Хајниш (Heiniѕch)
против Немачке, који се тицао геријатријске сестре запослене у старачком
дому чији је већински власник био Берлин, а која је добила отказ због
покретања кривичног поступка против послодавца.40 Отказ је, притом,
уследио пошто је запослена у више наврата указивала послодавцу на
озбиљне пропусте у обезбеђивању неге пацијената који су настали
због недовољног броја запослених, а што је претходно био утврдио и
37 D. Lewis, op. cit, стр. 209.
38 W. Vandekerckhove, C. James, Blowing the whistle on the union: How successful is
it?, E-Journal of International and Comparative Labour Studies, бр. 3/2013, стр. 71.
39 Супротно: Б. Лубарда, Посебна заштита запосленог узбуњивача. Европско,
упоредно и домаће право и пракса, у: С, Лилић (прир.), Перспективе имплементације
европских стандарда у правни систем Србије - књига 2, Правни факултет Универзитета
у Београду, Београд, 2012, стр. 85.
40 Пресуда Европског суда за људска права у предмету Хајниш (Heiniѕch) против
Немачке, од 21. јула 2011. године (представка број 28274/08).
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Надзорни одбор Фонда за здравствено осигурање. Запослена је, наиме,
заједно са својим колегама, редовно указивала управи старачког дома
на препотерећеност запослених радним обавезама, а и сама је неретко
одсуствовала са посла због болести узрокованих прековременим радом.
Њен адвокат је, након тога, писаним путем обавестио управу да, због
недостатка потребног броја запослених, више није могуће обезбедити
основну хигијенску негу пацијената. Због тога је управи старачког дома
упутио захтев да наведе мере које намерава да предузме не би ли се
избегла кривична одговорност за неодговарајућу негу пацијената, и
то како послодавца, тако и запослених, као и то да ће, у супротном,
покренути кривични поступак против послодавца или о томе обавестити
јавност. Након што је управа одбацила оптужбе запослене, њен адвокат
је поднео тужбу против послодавца због преваре, сматрајући да је, због
недостатка потребног броја запослених и неадекватних стандарда,
послодавац свесно пропустио да обезбеди висококвалитетну негу
коју је оглашавао у рекламама, иако је добијао одговарајућу накнаду
од чланова породице својих пацијената. Осим тога, послодавац се, по
наводима из тужбе, систематски трудио да прикрије ове пропусте, између
осталог, и тако што је од запослених захтевао да фалсификују одређене
документе. Послодавац је, притом, сазнао за покретање кривичног
поступка из летака које је запослена делила уз помоћ синдиката, након
чега је отпустио запослену, навевши као отказни разлог њена честа
одсуства са рада из здравствених разлога. Притом, ваља имати у виду
да је у овом случају, основ престанка радног односа био тзв. ванредни
отказ, тј. отказ без отказног рока, као и то да се савет запослених није
сложио са овом послодавчевом одлуком. У потупку који је запослена
покренула против послодавца због неоправданог отказа, Радни суд
(Arbeitsgericht) у Берлину је утврдио да није постојао оправдани
разлог за отказ, будући да је, и поред тога што је њихова садржина
била полемична, слање летака „покривено“ слободом изражавања
запослене и није пореметило „радну атмосферу“ у старачком дому,
док су оптужбе против послодавца биле засноване на објективним
основама. Апелациони радни суд (Landesarbeitsgericht) у Берлину је
поништио пресуду, закључивши да је покретање кривичног поступка
против послодавца представљало несразмерну реакцију запослене и
повреду њене обавезе верности послодавцу. Ово тим пре што она није
била искористила систем унутрашњег узбуњивања за пријављивање
фалсификовања докумената, док је тужба била заснована на чињеницама
које запослена није могла да докаже, због чега јавни тужилац и није
могао да покрене истрагу против послодавца. Слично су резоновали
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и Савезни радни суд и Савезни уставни суд када су одбацили поднете
правне лекове.
Европски суд за људска права је, међутим, био на другачијем
становишту оценивши да је ванредни отказ представљао несразмерно
озбиљну меру против запосленог. Суд је засновао ту оцену на
разматрању више чинилаца, почевши од јавног интереса који се штити
обелодањивањем информације (отклањање опасности по здравље посебно
осетљивих пацијената у старачком дому који је у јавном власништву),
преко оправданости спољашњег узбуњивања (прибегавање унутрашњем
узбуњивању није довело до отклањања недостатака и унапређивања
услова рада запослених и неге пацијената), аутентичности обелодањених
информација (обустава истраге због недостатка доказа нужно не значи
и то да наводи запослене нису били засновани на чињеницама или да
су били неозбиљни) и штете коју ће послодавац евентуално претрпети
услед узбуњивања (у смислу процене да ли та штета претеже над
интересом јавности да се упозна са одређеном информацијом).41 Суд
је узео у обзир и мотиве који су определили запослену на узбуњивање
(уверење да је у јавном интересу обелоданила податке истражним
органима и да јој није било доступно неко дискретније средство за
исправљање постојеће ситуације).42 И, најзад, Суд је узео у обзир и врсту
и последице казне која је изречена запосленој (избор најтеже казне и
одвраћање других запослених од пријављивања пропуста у пружању
услуга пацијентима, тим пре што већина пацијената није била у стању
да заштити своја права). У том смислу, Суд у Стразбуру је извагао
двојаке интересе. На једном тасу су се нашли значај права на слободно
изражавање о питањима од општег интереса, право запосленог да пријави
незаконито поступање на месту рада и дужности и одговорности које за
запосленог извиру из радног односа, док је на други тас смештено право
послодавца да управља радом својих запослених и да заштити своју
пословну репутацију. Одмеривши легитимне интересе обеју страна,
Суд је закључио да је давањем отказа запосленој нарушена равнотежа
која је морала постојатаи између интересâ запослене и послодавца и
то на начин да је потреби послодавца да заштити своју репутацију и
права неоправдано дато превасходство у односу на право запослене на
слободно изражавање, будући да послодавчево задирање у ово право
запослене није било „неопходно у демократском друштву“.43
41 Ibid., ст. 62-81.
42 Ово тим пре што упозорења дата послодавцу, као ни надзор н налази надлежног
органа Фонда за здравствено осигурање нису утицали на побољшање неге пацијената
и услова рада.
43 Пресуда Европског суда за људска права у предмету Хајниш (Heiniѕch) против
Немачке, од 21. јула 2011. године (представка број 28274/08), ст. 93-94.
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Наведени пример из јуриспруденције Европског суда за људска
права сведочи, дакле, да је, у погледу процене (не)допуштености
узбуњивања изван „зидова предузећа“ од пресудног значаја то да ли
у одређеној радној средини постоји и добро функционише систем
унутрашњег узбуњивања или не. Ово стога што се спољашње узбуњивање сматра оправданим ако таквог система нема или он неправилно
функционише. Исто вреди и за ситуације у којима се, због природе
проблема на који је узбуњивач указао, не може очекивати да ће систем
унутрашњег узбуњивања правилно функционисати, као и ако лице које
ужива поверење узбуњивача није предузело потребне мере да заустави
одређени незаконити поступак. Такође, систем спољашњег узбуњивања
може бити доступан узбуњивачима и ако унутар одређене организације
не постоји ниједно лице које би могло да заустави одређено недопуштено
понашање, а да узбуњивач не сматра да је (и) оно умешано у ту радњу.
Ове околности је наш законодавац, нажалост, пропустио да прецизира
приликом уређивања спољашњег узбуњивања, што је скопчано са
ризиком правне несигурности.
3.3. Узбуњивање јавности
Трећу врсту узбуњивања, сагласно одредбама Закона о заштити
узбуњивача, представља узбуњивање јавности, без претходног обавештавања послодавца или овлашћеног органа. Реч је, наиме, о откривању
информације општој јавности путем интернета, на јавним скуповима,
посредством средстава јавног информисања и слично. Оно је допуштено
у случају непосредне опасности по живот, јавно здравље, безбедност и
животну средину, као и ако постоји непосредна опасност од уништења
доказâ.
У страном законодавству и пракси, узбуњивање јавности сматра
се оправданим тек ако жељени циљ није било могуће остварити ни
на један други начин, а у неким државама, само ако је узбуњивач
открио исти податак државном органу.44 Посебно деликатно питање,
притом, представља обелодањивање информације медијима, које се,
по правилу, сматра оправданим само ако узбуњивач није имао приступ
алтернативним системима узбуњивања или је коришћење ових система
било безуспешно, односно ако се није могло очекивати да други системи
узбуњивања буду делотворни. Отуд се не би могло сматрати оправданим
и разумним поступањем узбуњивача − то што је одмах обелоданио
одређене информације медијима иако је очигледно постојао други, по
интересе послодавца мање штетан, начин да се уочени проблем реши.
44 Тако и Code of conduct for law enforcement officials adopted by General Assembly
Resolution 34/169 of 17 December 1979, коментар члана 8.
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Наведена правила потврђује и пресуда Европског суда за људска
права у предмету Гуја (Guja) против Молдавије, који се тицао државног
службеника запосленог у јавном тужилаштву који је штампи обелоданио
информације које су његови претпостављени сматрали поверљивим. Суд
у Стразбуру је оценио да је поступак овог државног службеника био
оправдан, будући да му нису били доступни други делотворни системи
узбуњивања посредством којих би могао да пријави недопуштена
понашања са којима је био упознат. У овој пресуди је, прецизније,
закључено да је гарантија слободе изражавања повређена одлуком
послодавца да отпусти запосленог због тога што је новинарима показао
службене списе којима се доказује умешаност одређених политичара
у једну истрагу. Суд у Стразбуру је, притом, потврдио да „у току рада,
државни службеник може постати свестан унутрашњих информација,
укључујући тајне информације за чије је разоткривање или објављивање
јавност снажно заинтересована. Суд, стога, сматра да запослени у јавном
сектору који сигнализује незаконито понашање или погрешно поступање
на месту рада, треба да ужива заштиту у одређеним случајевима. За
тим може постојати потреба ако је одређени запослени или државни
службеник једино лице или део мале групе лица која су свесна шта се
дешава на раду и, стога, најбоље позиционирана да реагују у јавном
интересу тиме што ће узбунити послодавца или јавност у целини“. 45
Закључак
Обавеза верности запосленог послодавцу укључује и обавезу
уздржавања од јавног изношења података који би могли да нанесу штету
послодавчевим интересима. Та обавеза није неограничена, те запослени
неће бити одговоран ако обелодани информације о незаконитим,
неморалним или нелегитимним поступцима послодавца, ради
заустављања тих поступака, тј. ради одбране вредности које су важније
од вредности лојалности (отклањање опасности по јавно здравље,
безбедност људи, животну средину и сл.). Заштита узбуњивачâ, отуд,
подразумева ништавост одлука о правима, обавезама и одговорностима
запосленог које је послодавац донео само зато што је запослени
обелоданио неку његову незакониту радњу, као и ограничавање
заштите узбуњивачâ само на случајеве откривања информација за које
је узбуњивач имао основани разлог да верује да су истините (чак и ако
би се касније установило супротно).
45 Пресуда Европског суда за људска права у предмету Гуја (Guja) против
Молдавије, од 12. фебруара 2008. године (поднесак бр. 14277/04), став 72.
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Запослени, најпре, треба да саопшти информацију о недопуштеном
поступању у одређеној радној средини свом надређеном или другом
надлежном лицу или органу у оквиру те организације, а, тек ако за то
нема могућности да прибегне спољашњем узбуњивању. Унутрашње
узбуњивање, отуд, представља први корак узбуњивача, док се узбуњивање
јавности појављује као његово последње прибежиште. Притом, ваља
имати у виду да систем унутрашњег узбуњивања не представља замену
за редовне канале информисања послодавца, већ њихову подршку.
Потреба за обезбеђивањем постепености у коришћењу узбуњивања
уважена је и у српском законодавству, јер Закон о заштити узбуњивача
разликује унутрашње, спољашње и узбуњивање јавности. Приликом
уређивања ових трију основних система (врста, фаза) узбуњивања,
остварен је разуман степен јасноће, али су из законског текста изостала
прецизна правила о њиховом узајамном односу. С тим у вези, ваља
указати на потребу да се систем спољашњег узбуњивања „активира“ тек
ако прибегавање унутрашњем узбуњивању није довело до отклањања
недостатака, тј. ако запосленом није било доступно неко друго
дискретније средство за исправљање постојеће ситуације. Стога се,
приликом, процене (не)оправданости спољашњег узбуњивања морају
одмерити двојаки интереси. На једном тасу се налази значај права
запосленог на слободно изражавање о питањима од општег интереса,
његово право (у неким случајевима, и обавеза) да пријави незаконито
поступање на месту рада и дужности и одговорности које запослени има
према послодавцу, док је на други тас положено право послодавца да
управља радом својих запослених и да заштити своју репутацију и друге
интересе. То, коначно, значи да је, у погледу процене (не)допуштености
узбуњивања изван „зидова предузећа“ од пресудног значаја то да ли
у одређеној радној средини постоји и добро функционише систем
унутрашњег узбуњивања или то није случај. Ово стога што се спољашње
узбуњивање може сматрати допуштеним само ако таквог система нема
или он неправилно функционише. Исто вреди и за ситуације у којима се,
због природе проблема на који је узбуњивач указао, не може очекивати
да ће систем унутрашњег узбуњивања правлно функционисати, као и
ако лице које ужива поверење узбуњивача није предузело потребне мере
да заустави одређени незаконити поступак. Такође, систем спољашњег
узбуњивања може бити доступан узбуњивачима и ако унутар одређене
организације не постоји ниједно лице које би могло да заустави одређено
недопуштено понашање, а да узбуњивач не сматра да (и) оно није умешано
у ту радњу. Те околности је наш законодавац, нажалост, пропустио да
прецизира, што је скопчано са ризиком правне несигурности. Такође,
чини се да је у Закону требало направити одсечнију разлику између
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пријављивања информације овлашћеном органу и узбуњивања јавности
уопште, укључујући и медије, будући да без тога постепени приступ
узбуњивању не може дати најбоље могуће резултате. Ово тим пре што
се одговарајућим одредбама додатно подстиче унутрашње узбуњивање.
Чини се да би отклањање ових и других недостатака могло да омогући
да корист од законске заштите узбуњивачâ имају сви субјекти радног
односа, као и друштво у целини, посебно ако се има у виду озбиљност
и сложеност проблема корупције у транзиционим друштвима, какво је
српско.
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Ljubinka Kovačević, Ph.D.
Faculty of Law, University of Belgrade
The relationship between internal and external whistleblowing
systems and the protection of whistleblowers within those systems
Summary
An employee’s duty of loyalty to an employer includes a commitment
to refrain from public disclosure of information that may harm employer’s
interests. However, that duty is not unconditional, which is why employees
will not be held liable for disclosure of information on illegal, immoral or
illegitimate actions of their employers, for the purpose of stopping said actions, or rather for defending values that are more important than loyalty
(such as elimination of public health or environmental hazards, threats to the
safety of people etc.). Protection of whistleblowers, therefore, entails that all
decisions made by an employer, regarding rights, duties and liabilities of an
employee who disclosed the employer’s illegal actions, shall be null and void,
but also means that the protection needs to be limited only to the disclosure
of information the whistleblower believed to be true (even if the opposite is
found later on).
Initially, an employee has to give information on illegal actions to
his superior or another competent person or authority within that organization, and can resort to external whistleblowing only if the first option is
unavailable. Internal whistleblowing therefore, represents the first step, while
whistleblowing to the public represents the last resort. The need to ensure
gradation in whistleblowing was recognized by Serbian legislator, hence, the
Law on protection of whistleblowers (2014) differentiates between internal,
external and whistleblowing to the public. Internal whistleblowing represents
disclosure of information to an employer, while external whistleblowing means
disclosure of information to the authorities. That doesn’t include disclosure
of information to the public, since information is made available to an authority that can investigate the allegations and take actions to rectify the issues.
Third type of whistleblowing is whistleblowing to the public, without prior
notification to the employer or the authorities. It represents disclosure of
information to the general public and is permissible in case of an immediate
threat to life, public health, safety or the environment, or an immediate danger
of destruction of evidence.
Serbian legislator achieved reasonable level of clarity in regulating
the three basic whistleblowing systems, although they failed to put in the law
the precise rules that govern their relationship. This particularly applies to
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the conditions under which it is justified to use the external whistleblowing
system. Relatedly, it is important to note that, in comparative law, use of this
system is considered justified only if internal whistleblowing failed to eliminate
the issue, i.e. if a more discreet means of correcting the existing situation
wasn’t available to the employee. Therefore, dual interests need to be taken
into account when assessing the justification of external whistleblowing. On
one end of the scale is the right of an employee to free speech on matters of
general interest, the right (obligation even) to report illegal actions at the
place of work and the duty and responsibility towards his employer. On the
other end of the scale is the right of an employer to manage the work of his
employees and protect his reputation and other interests. It ultimately means
that, in terms of assessment of justification of whistleblowing outside of the
„walls of the company“, it is crucial to determine if the system of internal
whistleblowing exists and how well it works in a particular working environment. This is because external whistleblowing is justified only if internal
system is nonexistent or doesn’t work well. The same goes for situations where
it is not reasonably expected, due to the nature of the problem reported by the
whistleblower, for the internal system to work properly, or when the person
that has the whistleblower’s trust fails to take appropriate measures to stop
illegal actions. Finally, the external whistleblowing system is available to the
whistleblowers who believe that there is nobody inside the organization, who
is not involved in illegal behaviour, that can stop it.
Keywords: employment relationship; duty of mutual trust and confidence; whistleblowing; employer retaliation.
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Формирање савета запослених у
Републици Србији као облик унапређења
колективних права запослених
Апстракт: У државама које су прошле или још увек пролазе
неолибералну транзицију и упоредо с тим учествују у процесу
европске интеграције, развој социјалног дијалога прати
развој друштвеног дијалога. У том времену се пред радно
законодавство поставља питање како обезбедити гаранције
за примену економско-социјалних права и како водити процесе
путем којих ће се ови принципи и права остваривати. Постојећи
законски оквир који се односи на савет запослених у Републици
Србији није у довољној мери искоришћен. Велики број запослених
у предузећима се налази ван система синдикалног организовања.
Данас је Република Србија и даље земља у транзицији и дубокој
кризи, којој је за решавање напетости и конфликата у друштву и
те како потребан социјални дијалог, а он је потпуно запостављен.
Оправдано се може поставити питање, а с обзиром на поменуте
околности, да ли је уопште реално очекивати да партиципација
у виду савета запослених или других видова дијалога запослених
и послодаваца, заживи у Србији. Ако стање у погледу свести,
„културе дијалога“, толеранције социјалних партнера и државних функционера остане исто, партиципација ће и даље стагнирати. У раду се посебно разматрају питања везана за најважније
међународне документе у овој области, позитивно-правно
законодавство и однос између синдиката и савета запослених
као једно од кључних питања од чијег решавања ће зависити и
судбина овог института у Републици Србији.
Кључне речи: савет запослених, индустријски односи, радничка
партиципација, синдикат, Закон о раду.
* burdarevic@jura.kg.ac.rs
* Рад примљен: 03.07.2015.
Рад прихваћен: 22.07.2015.
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Општа разматрања
Партиципација запослених је један од основних инструмената
демократизације радног места, који се у оквирима савременог права,
уз уређење индивидуалних и колективних права радника, те начина
решавања радних спорова наметнуо као важан део целовитог система
уређења радних односа. У погледу приступања Европској унији,
прихватање института учествовања радника у одлучивању, представља
неизбежан корак европеизацији уређења радних односа.
Радно-правне оквире индустријске демократије чине колективна
права запослених и послодаваца1. У том смислу, једно од најважнијих
колективних права представља право на партиципацију запослених,
односно учешће у одлучивању као његов саставни део. Свакако, учешће
у одлучивању неће функционисати без демократске организације и
структуре социјалних партнера, њихових међусобних односа и дијалога2.
Питање је да ли социјални партнери (држава, струковне организације
запослених и послодавца), могу бити главни актери индустријске
демократије, ако сами по себи нису демократске организације, као и
ако њихов дијалог и међусобни односи нису демократски3. Чини се
да највише од тога какав став имају запослени и њихови синдикати
према индустријској демократији, у највећој мери зависи хоће ли те
демократије били или не. Тешко је претпоставити да држава може да
наметне индустријску демократију социјалним партнерима. Свакако
да би послодавци требало да буду више заинтересовани и расположени
да се на добровољној основи решавају индустријски сукоби и спорови,
јер им штрајкови нису у интересу, барем када се ради о економским
питањима. Држава, са друге стране, има ограничен маневарски простор
када се ради о индустријским односима и њеним значајним уплитањем
може доћи до политизације индустријсих односа. На крају, синдикати се
тренутно налазе у ситуацији у којој синдикални покрет није јединствен
и где синдикалне организације неретко једна другу доживљавају као
конкурентске, чиме се њихова снага значајно умањује.
Дакле, можемо констатовати да штетне последице индустријских
конфликата плаћају сви социјални актери, а на крају и национална
1 П. Јовановић, Радноправни оквири индустријске демократије у Србији, Зборник
радова Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2007, вол. 41, бр. 1-2, стр. 91-107.
2 Треба одмах напоменути да постоје и поједини аутори (H. Cleigg) који сматрају да
су само слободни и независни синдикати најбоља гаранција индустријске демократије и
да ће запослени више изгубити него добити ако буду укључени у процесе одлучивања.
Према: Б. Лубарда, Радно право - расправа о достојанству на раду и социјалном
дијалогу, Београд, 2013, стр. 1078.
3 Видети више у: П. Јовановић, Актуелна питања колективних права запослених,
Часопис за радно и социјално право, Београд, бр. 1-2007, стр. 11.
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економија. Када се овоме дода и чињеница да транзиција у Србији
већ предуго траје и да још увек није изгубила свој изразито конфликтни карактер оправдано се поставља питање какве су могућности за
успостављање здравих индустријских односа. Ово је посебно важно
питање уколико се право на учешће у управљању посматра као израз више фазе у развоју колективног радног права и индустријске
демократије јер претпоставља, не само признавање синдикалног покрета и система слободног колективног преговарања, већ обезбеђује и
његово очување4.
Основни институционални облик учешћа запослених у одлучивању
представља савет запослених. Дакле, ради се одлучивању на нивоу
предузећа које се остварује формализованим учешћем запослених кроз
посебно тело, без обзира на модел начина избора запослених у тај орган.
Да би се дао адекватан осврт на функционисање савета запослених
у Србији, потребно је имати у виду укупно стање индустријских односа
у земљи, развијеност социјалног дијалога, друштвено-економско
окружење и историјат радничке партиципације. Само након спроведене
свеобухватне анализе моћи ће да се да одговор на питање да ли овај
институционални облика учешћа запослених у одлучивању има
будућност у позитивном праву Републике Србије.
1. Савет запослених кроз призму међународних докумената
1.1. Активности Међународне
организације рада и Савета Европе
Промоција индустријских односа, колективних радних односа на
основима сарадње, а не сукоба, била је предмет уређења међународних
извора радног права. Осим конвенција и препорука које се односе на
организовање и колективно преговарање, постоје и оне које се односе на
саветовање, обавештавање, комуникације између социјалних партнера, и
које су донете на нивоу Међународне организације рада (у даљем тексту
МОР), Савета Европе и Европске уније.
Под окриљем МОР-а, па и због трипартитне структуре саме
организације, усвојено је више аката у овој области. Пре свега, Филаделфијска декларација је истакла потребу уважавања сарадње управе и
радника, као и заједнички рад радника и послодавца на примени и
припреми социјалних и привредних мера.
4 D. Schiek, The Transformation of Labour Law in Europe - A Comparative Study of 15
countries 1945-2004, (eds. B. Happle, B. Venezziani), Industrial Relations Journal, стр. 598.
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Препоруком бр. 94 о сарадњи на нивоу предузећа из 1952. године, наводи се шта све треба да предузму радници и послодавци
ради остваривања консултовања и сарадње на нивоу предузећа и то о
питањима која најчешће нису обухваћена колективним преговарањем5.
Текст Препоруке предлаже добровољне споразуме, као и потребу да се
законима и другим прописима омогуће тела за саветовање и сарадњу.
Иста област покривена је и Препоруком бр. 129 о комуникацији унутар
предузећа из 1967. године којом се детаљније нормира комуникација
послодавца са радницима и обрнуто, те се наводе и начини такве
комуникације6.
У погледу сарадње на нивоу гране или делатности, донета
је Препорука бр. 113 о сарадњи на нивоу гране или државе из 1960.
године7. Овом Препоруком обухваћена је сарадња и саветовање између
свих јавних власти и представника радника и послодаваца на нивоу
гране, односно државе. Оваква сарадња треба да доведе до међусобог
разумевања и добрих односа између јавних власти и послодавачких и
радничких организација.
У погледу трипартитних активности саветовања у погледу
активности повезаних са МОР-ом, 1976. године донета је Конвенција
бр. 144 о трипартитним консулатацијама (међународни радни стандарди)8, као и Препорука бр. 152 о трипартитним консултацијама у
погледу активности МОР-а из исте године9. Треба напоменути да је у
фебруару 2005. године, тадашња Државна заједница Србија и Црна Гора
ратификовала одредбе ове конвенције. Према члану 2. Конвенције свака
чланица МОР-а која ратификује ову Конвенцију преузима обавезу да
примењује поступак којим се обезбеђују ефикасне консултације између
представника владе, послодаваца и радника о питањима везаним за
активности МОР-а. Чланом 3. Конвенције прописано је да представнике
5 Текст Препоруке може се наћи на следећој итнернет страни: Recommendation No.
94 concerning Co-operation at the Level of the Undertaking http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312432
6 Текст Препоруке може се наћи на следећој итнернет страни: Recommendation
No. 129 concerning Communication within the Undertaking http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312432
7 Текст Препоруке може се наћи на следећој итнернет страни: Recommendation No.
113 concerning Consultation (Industrial and National Levels) http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312451:NO
8 Закон о ратификацији Конвенције бр. 144 о трипартитним консултацијама из
1976. године, («СЛ. лист СЦГ - Међународни уговори», бр. 1/05).
9 Текст Препоруке може се наћи на следећој итнернет страни: Recommendation No.
152 concerning Tripartite Consultation (Activities of the International Labour Organization)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_
ID:312490
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послодаваца и радника слободно бирају њихове репрезентативне
организације уколико оне постоје. Послодавци и запослени морају бити
равноправно заступљени у свим органима преко којих се консултације
обављају.
Увиђајући велики значај права на партиципацију Савет Европе је у
Европску социјалну повељу уградио неколико одредаба о партиципацији,
па тако члан 21. регулише право на информисање и консултовање
запослених, члан 22. утврђује право учешћа у одлучивању и унапређењу
услова рада и радног окружења, док члан 29. прописује право на
информисање и консултације у случајевима колективног отпуштања.
Посебно је интересантан већ поменути члан 21. Европске социјалне
повеље, посебно ако се узме у обзир чињеница да је Република Србија
2009. године потврдила Ревидирану Европску социјалну повељу, односно
извршила њену ратификацију10. Напомињемо да је Република Србија
тада преузела велики број одредаба Ревидиране Европске социјалне
повеље, чиме је сврстана у ред држава које се налазе на самом врху
лествице по броју чланова Повеље које су прихваћене инструментом о
ратификацији. Између осталог, предвиђена је и ратификација комплетног
члана 21 Повеље, чиме је Република Србија преузела обавезу да омогући,
у складу са националним законодавством или праксом, остваривање
права запослених да буду информисани или консултовани у оквиру
својих предузећа11. С обзиром на то да Закон о раду12 у члану 205 предвиђа
могућност оснивања Савета запослених код послодавца који има више
од 50 запослених, сматрамо да је у циљу испуњења обевеза преузетих
из ратификације Повеље потребно што пре донети, или посебан закон
који би регулисао ово питање, или разрадити одредбе постојећег
Закона којим се регулише питање учешћа радника у одлучивању13. У
супротном, оваква одредба ће и даље представљати само «мртво слово
на папиру», без конкретизације у пракси. Донекле је другачија ситуација
у јавном сектору, с обзиром на то да се одређени облици партиципације
у одлучивању јављају у јавним службама, а на основу посебних закона.
Тако, на пример, Закон о здравственој заштити РС14, у члану 137 став 3
10 Закон о потврђивању Ревидиране Европске социјалне повеље, «Службени
гласник РС - Међународни уговори», бр. 42/09.
11 Имплементација ове одредбе може да се изврши и колективним уговором о раду.
12 Закон о раду, («Службени гласник РС», бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/20013
и 75/2014.)
13 У том смислу може да буде од користи Закон о раду Хрватске који врло детаљно
разрађује питање “судјеловања радника у одлучивању”, кроз институте “радничког
вијећа” и “скупова радника, а после 2003. године и представљањем радника у надзорном
одбору послодавца, о чему ће бити више речи касније у тексту.”
14 Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС», бр. 107/2005, 72/2009,
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прописује да најмање један члан из реда запослених у управном одбору
(који може имати 5 или 7 чланова у зависности од врсте установе), мора
бити радних са високом стручном спремом.
1.2. Активности Европске уније
Имајући у виду различите правне режиме партиципације запослених у земљама Евроспке уније, а у циљу хармонизације правних
система донето је више директива које на посредан или непосредан начин
постављају стандарде о информисању и консултовању. Значајан помак
наступа 1994. године када је донета Директива бр. 94/45 о успостављању
европских савета запослених или процедурама у предузећима и групама
предузећа комунитарног нивоа за сврхе информисања и консултовања15.
Директива има за циљ побољшање информисања и консултовања
запослених у предузећу или групи предузећа на комунитарном нивоу.
У складу са чланом 6 став 3 Директиве, право на информисање и
консултовање може да се оствари или оснивањем европског савета
запослених, или посебним поступком информисања и консултовања,
тако што би се централни менаџмент и специјални одбор за преговарање
споразумели у писаном облику о успостављању поступка информисања
и консултовања унемсто оснивања европског савета запослених. Обавеза
започињања поступка за оснивање европског савета запослених је на
послодавцу, али право на инцијативу за оснивање европског савета
запослених имају и запослени, односно њихови предтсавници16. Директива се односи на предузећа европских димензија у којиамје запослено
најмање 1000 запослених у најамње две државе чланице, при чему је
битно да број запослених у свакој од њих понаособ није мањи од 150. Број
чланова европског савета запослених зависи од величине предузећа и
меже бројити од 3 до 30 чланова који морају да буду из реда запослених.
На крају, врло је важно подвући да Директива не предвиђа овлашћења
европског савета запослених у погледу саодлучивања, већ се ограничава
искључиво на овлашћења у погледу информисања и консултовања.
Директива 2002/14 о информисању и консултовању из 2002.
године17 успоставила је општи оквир за информисање и консултовање
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14).
15 Directive 94/45EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works
Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of
undertakings for the purposes of informing and consulting employees, http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31994L0045
16 Члан 5. став 1. Директиве прописује да право на инцијативу за оснивање
европског савета запослених има најмање 100 запослених у најмање два предузећа
или дела предузећа у најмање две државе чланице.
17 Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March

68

Доц. др Бојан Урдаревић, Формирање Савета запослених у Републици
Србији као облик..., Радно и социјално право, стр. 63-78, XVIV (1/2015)

радника у предузећима са најмање 50 запослених, односно зависним
друштвима са најмање 20 запослених. Посебан значај ове Директиве је
управо у томе што се она примењује и у оним ситуацијама када нема
транснационалног елемента, односно када се ради о предузећу које
послује искључиво на територији једне државе чланице.
Директива 2001/86 о допуни статута (оснивачког акта) европског
друштва у погледу партиципације запослених из 2003. године18 има за
циљ да уреди механизме помоћу којих запослени и њихови представници
могу да утичу на доношење одлука у европском предузећу. За разлику
од Директиве 94/45, сада се предвиђа и саодлучивање радника као облик
партиципације запослених у органима европског предузећа, при чему
члан 3. Директиве налаже формирање посебног преговарачког одбора
који чине представници управе и представници запослених и који имају
рок од 6 месеци да постигну споразум о начину укључивања запослених
у европској компанији. Такође, утврђују се и начела на основу којих се
уређује право радника на учешће у одлучивању у европским трговачким
друштвима и задругама и то су: начело аутономије странака у уговарању
поступка одлучивања радника, начело осигурања минималних права
применом стандардних правила и начело задржавања стечених права.
Дакле, можемо да констатујемо да постоји јасна тенденција на
међународној равни за увођење добровољних и ефикасних видова
информисања, консултовања и донекле саодлучивања запослених у
предузећима, као и консултовања запослених и послодаваца од стране
државе о битним питањима поводом примене радних и социјалних
стандарда Међународне организације рада, прилоком доношења новог
законоидавства, или креирања и остваривања планова економског и
социјалног развоја.
2. Позитивноправни аспект уређивања савета
запослених у Републици Србији
Основу за нормативно уређивање савета запослених представља
чл. 82. Устава Републике Србије из 2006. године,19 којим је прописано
да се утицај тржишне привреде на социјални и економски положај
2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the
European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and
the Commission on employee representation, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32002L0014
18 Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a
European company with regard to the involvement of employees, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0086
19 Устав РС (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006, од 10. новембра 2006).
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запослених усклађује кроз социјални дијалог између синдиката и послодаваца. Међутим, изостале су одредбе који би оставиле могућност да
запослени имају одређеног удела при одлучивању у предузећу. Уз
евентуално уношење тих одредби у Устав радничка партиципација би
постала саставни део највишег правног акта, али не би значила поновно
увођење самоуправљања, већ би акценат био на могућности, односно
факултативности оваквог учествовања20.
Поред тога, Република Србија је ратификовала Измењену социјалну повељу Савета Европе, из 1996. године, која у три члана предвиђа
увођење партиципације запослених, чиме је и формално преузета
обавеза да се ова питања посебно уреде.
Законско и аутономно уређивање савета запослених као облика
организовања радника преко кога остварују право на партиципацију
заснива се на начелима радног права уређеним законом о раду као
општим прописом, при чему се мора имати у виду да је обим и начин
оваквог законског уређивања различит у радном законодавству земаља
у региону.
У Републици Србији партиципацију запослених у предузећима
уређује Закон о раду, као општи закон који садржи одредбе које су основ
и оквир за разраду овог института посебним законом. Међутим, такав
закон још увек није донет. Према чл. 13 Закона о раду, запослени непосредно, односно преко својих представника имају право на удруживање,
учешће у преговорима за закључивање колективних уговора, мирно
решавање колективних и индивидуалних радних спорова, консултовање,
информисање и изражавање својих ставова о битним питањима у области
рада.21 Чланом 205. Закона утврђује се да запослени код послодавца који
има више од 50 радника могу образовати савет запослених. Овакво
решење у закону је спорно јер се на овај начин право на формирање савета
запослених ускраћује запосленим у малим и средњим предузећима22.
20 Иначе, овакво решење већ постоји у Републици Хрватској, где члан 56, ст.
4. Устава РХ прописује да «запослени могу имати, у складу са законом, удјела при
одлучивању у подузећу.»
21 Ставом 2 истог члана предвиђено је да запослени, односно представник
запослених, због својих активности поводом наведених права не може бити позван на
одговорност, нити стављен у неповољнији положај у погледу услова рада, ако поступа
у складу са законом и колективним уговором.
22 У Републици Српској је донет Закон о савјетима радника („Службени гласник
Републике Српске“, број 26/01) , који представља посебан закон којим се уређује право
радника на партиципацију и којим је прописано да радници могу да успоставе савет
радника код послодавца који редовно запошљава најмање 15 радника, а савет може
бројати од пет до петрнаест чланова. У Федерацији Босне и Херцеговине, такође је донет
Закон о вијећу запосленика („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр.
38/04), који такође представља посебан закон у овој области.
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Такође, овако утврђен број радника није оправдан ни са становишта
упоредног права. На пример, на основу чл. 140. Закона о раду Републике
Хрватске23 радници запослени код послодавцва који запошљава најмање
20 радника, осим радника запослених у органима државне управе,
имају право да учествују у одлучивању о питањима у вези са њиховим
економским и социјалним правима и интересима24.
С обзиром да у Републици Србији није донет посебан закон који
би ближе регулисао савете запослених, ипак постоје одређене одредбе у
Закону о раду које се могу применити на овај институт. На пример, према
члану 188. ст. 1 Закона о раду послодавац не може да откаже уговор о
раду, нити да на други начин стави у неповољан положај запосленог због
његовог статуса или активности у својству представника запослених,
чланства у синдикату, или учешћа у синдикалним активностима. Овакво
решење је далеко оскудније и рестриктивније од оног које је било прописно
законскиим текстом пре измена и допуна, а сама формулација “статус
запослених” није најсрећније решење и стога сматрамо да је управо
овде требало користити термин “савет запослених”. Напомињемо, да је
Закон о раду пре измена и допуна, у члану 188. ст. 1 тач. 1 прописивао,
поред осталог, и заштиту од отказа уговора о раду за чланове савета
запослених и представнике запослених у управном и надзорном одбору
послодавца, под условом да су поступали у складу са законом, општим
актом и уговором о раду. Трајање ове заштите односило се на време
обављања функције и годину дана по престанку исте25. Другима речима,
23 Закон о раду РХ, («Народне новине» бр. 93/14).
24 Не постоји правна препрека да и послодавац који запошљава мање од 20 радника,
својим општим актима, призна ово право и радницима предузећа са мање од 20 радника.
Наглашавамо да је ово право у Републици Хрватској до 2003. године било признато
само радницима запосленим код послодавца на недоређено време, да би након тога било
признато свим радницима код послодавца, осим оних који раде на основу споразума
о уступању радника између послодавца и Агенције. Такође, формирање радничких
већа не представља обавезу, већ само право радника. С обзиром на то, а у складу са
чланом 141. ст. 2. Закона, поступак оснивања радничких већа покреће се на предлог
синдиката или најмање 20 процената радника запослених код одређеног послодавца.
25 Поводом овог решања, у пракси колективног уговарања у Србији су постојала
и решења по којима је ова заштита важила и две године по престанку функције, па
су се поједини колективни уговори код послодавца нашли на Уставном суду, јер су
подносиоци представке сматрали да оваква одредба није у складу са чланом 188. ст.
1 Закона о раду који је тада утврдио тај рок на годину дана по престанку обављања
функције. Уставни суд је стао на становиште, као и ресорно Министарство, да заштита
представника запослених утврђена у члану 188. Закона има значење одређивања
минимума те заштите који се дртугим актимане може умањити, али то не значи да се
колективним уговором или споразумом с послодавцем, та заштита не може предвидети
у већем обиму и дужем трајању по престанку функције од законом установљене
заштите. Видети: Решење Уставног суда бр. IУ - 142/04. од 10. новембра 2005. године
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представници запослених уживали су заштиту: 1) за време обављања
функције и 2) годину дана по престанку функције. Такође, конвенција
Међународне организације рада бр. 135 и пратећа Препорука бр. 143
о радничким представницима не утврђују период у току којег лица
којима је престао мандат могу уживати заштиту, али препоручују да
се то питање уреди националним законима сагласно домаћој пракси.
Тренутно решење није довољно разрађено и постоји доста простора за
унапређење.
Такође, у Закону о раду постоји још једно занимљиво решење које се
односи на савет запослених. Наиме, према чл. 250 ако код послодавца није
основан синдикат, зарада, накнада зараде и друга примања запослених
могу да се уреде споразумом. Овај споразум се сматра закљученим када
га потпишу лице овлашћено за заступање послодавца и представник
савета запослених или запослени који је добио овлашћење од најмање
50 процената од укупног броја запослених код послодавца. Споразум
престаје да важи даном ступања на снагу колективног уговора. Оваквим
нормирањем је законодавац очигледно желео да подстакне друге видове
социјалног дијалога у предузећима, осим оних на линији синдикат послодавац. Међутим, с обзиром да је оваква одредба постојала и раније
и да није дала очекиване резултате, постаља се питање зашто би сада
било другачије, а посебно ако се узме у обзир чл. 3 ст. 2 тач. 3 Закона о
раду који оставља могућност да Правилник о раду замени колективни
уговор, у случају да у року од 60 дана од дана започињања преговора
учесници не постигну сагласност за закључење колективног уговора26.
За разлику од српског закона, Закон о раду Републике Хрватске у члану
160 прописује могућност за закључење споразума између радничког
већа и послодавца. Реч је о правном акту, сличном колективном уговору,
јер може садржати правна правила којима се уређују питања из радног
односа. Поједини аутори га називају и радни споразум27. Овакав споразум примењује се на све раднике запослене код послодавца, независно
од њихове синдикалне припадности28. Ипак, радним споразумом се «не
и мишљење Министарства бр. 011-00-65/06-02 од 07. марта 2006. године.
26 На постојећи чл. 3 Закона о раду примедбе је ставила и Међународна организација
рада, јер се нигде не наводи да преговори морају бити вођени у «доброј вери», односно
да имају за циљ постизање споразума и закључивање колективног уговора. Видети више
у: International Labour Office, Memorandum of Technical Comments on Draft Amendments
to the Labour Code of the Republic of Serbia, 2014, стр. 15.
27 А. Равнић, Основе радног права - домаћег, успоредног и међународног, Загреб,
Правни факулет у Загребу, 2004, стр. 511-512.
28 Видети више у: П. Бејаковић, Т. Црнкић, И. Цвитановић, В. Готовац, Л.
Хорватић, М. Перис, Д. Милковић, И. Тадић, М. Винковић, И. Жиц, Закон о раду с
коментарима и тумачењима, Загреб, 2014
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могу уредити питања зараде, трајање радног времена, и остала питања
која се уређују колективним уговорима, осим ако стране колективног
уговора на то овласте стране тог споразума»29. Овде се ради о релативној
забрани, која има за циљ да се овим споразумом превасходно уреде
питања у којима радничко веће има право консултовања и саодлучивања
(распоред радног времена, ноћни рад, годишњи одмор, итд).
Закон о раду предвиђа да се његове одредбе могу супсидијарно
применити на раднике запослене у органима државне управе, правосуђа,
унутрашњих послова, царинске службе и у другим државним органима
и организацијама, уколико другим законом није другачије одређено.
У складу са тим савет запослених као институт постоји и у другим,
посебним законима. На пример, чл. 13 Закона о јавним предузећима из
2012. године прописује да у предузећима у којима је оснивач Република
Србија, Влада именује чланове надзорног одбора на период од четири
године, при чему се један члан именује из реда запослених. Када је
оснивач јавног предузећа аутономна покрајина или локална самоуправа,
тада њен орган именује чланове надзорног одбора (један мора бити
запослени).30 Такође, и према чл. 20 ст. 3, Закона о јавним службама,31
у управни одбор државних установа (које се оснивају у области:
образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског
стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о
деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња), обавезно
се именују и чланови из реда запослених у установи.
3. Будући правци развоја савета
запослених у Републици Србији
Уколико бисмо анализирали институт савета запослених у
државама бивше Југославије, могли бисмо да издвојимо три групе
држава. У прву спадају државе попут Македоније и Црне Горе које
немају посебну законску регулативу у погледу Савета запослених. У
другу групу спада Србија, где је само дата могућност да се оснује савет
запослених, али се у пракси то не дешава. На крају, у трећу групу држава
спадају: Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија које имају, мање
или више, детаљно уређен овај институт. Република Српска такође
поседује посебан закон којим је уређена ова област, али он не садржи
29 Чл. 160 ст. 3 Закона о раду републике Хрватске
30 Закон о јавним предузећима (“Службени. гласник РС” бр. 119/2012, 116/2013, 44/14).
31 Закон о јавним службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005,
83/2014).
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одредбе о томе да ли синдикат код послодавца може преузети улогу савета
запослених ако претходно он није успостављен32.
Очигледно да је централно питање, од чијег одговора зависи и у
којој мери ће се савети запослених формирати и успешно функционисати
у Републици Србији, оно које је везано за однос између синдиката и
савета запослених. Савети запослених се често доживљавају као средство
за подривање улоге синдиката у предузећу, те се и сами синдикати
отворено противе њиховом успостављању, сматрајући их директним
конкурентима.33
Уколико и постоји отпор синдиката према савету запослених он
не може бити оправдан емпиријским показатељима. Наиме, у државама
развијене индустријске демократије, статистички посматрано, чланови
савета запослених су најчешће и чланови синдиката34. Управо из тог
разлога постоји и оправдана бојазан, код појединих теоретичара радног
права, да савети запослених постану регрутациони центри синдикалних
организација35. Сматрамо да овакву појаву не треба посматрати као
32 Управо Закон о раду Федерације БиХ у чл. 31 прописује да у случају “када није
формирано вијеће запосленика, синдикат има обавезе и овлашћења која се односе на
вијеће. Исто правило садржи и хрватски Закон о раду који прописује у чл. 164 да ако код
послодавца није установљено радничко веће, синдикални повереник преузима сва права
и обавезе радничког већа. Дакле, у том случају, право на информисање, консултовање
и саодлучивање преузима синдикални повереник. Уколико код послодавца делује више
синдиката, они међусобним споразумом морају одредити синдикалног повереника који
ће имати права и обавезе радничког већа.
33 Супротан пример постоји у Словенији, у којој су управо синдикати подржали
увођење радничке партиципације јер су увидели да су економске и социјалне промене
погоршале положај запослених, а сами синдикати нису били довољно јаки да на себе
преузму све обавезе које се од њих траже у тржишној економији. Други пример је Пољска,
у којој је још 1996. године донет Закон о комерцијализацији и приватизацији државних
предузећа, која су на основу тог закона прерасла у привредна друштва. Истовремено,
уведени су нови облици радничке партиципације, али само у друштвима са уделом
државног власништва. Дакле, тада је постојала могућност учествовања запослених у
надзорном одбору, под условом да има више од 500 запослених. Наравно, синдикати
су у Пољској били велики противници идеји радничке партиципације, јер су сматрали
да она представља политизацију управљања предузећем, а то значи да онемогућава
постизање економских циљева. За разлику од Пољске, у Мађарској су савети запослених
од почетка функционисали и у јавном сектору. Статистички посматрано, око 90%
чланова савета запослених били су и чланови синдиката, па су их многи сматрали и
органима синдиката. Управо ту лежи и парадокс поистовећивања синдиката са саветима
запослених, јер однос синдиката и послодавца треба да карактерише супротстављање
интереса, а однос између послодавца и савета запослених треба да буде однос сарадње.
Видети више у: J. Rogers, W. Streeck, Work Councils, Consultation, Representation and
Cooperation in Industrial Relations, University of Chichago Press, 1995, стр. 3-26.
34 L. Goerke, M. Pannenberg, Trade Union Membership and Works Councils in West
Germany, Discussion Paper No. 2635, Бон, 2007, стр. 5.
35 A. Hassel, The erosion of the German System of Industrial Relations, British Journal
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проблем, већ као један од начина да се што већи број радника укључи
у синдикалне организације и тако подигне проценат синдикално
организованих радника, који је скоро свуда у свету у опадању. Такође,
сматрамо да што је јача веза и тешња сарадња између савета запослених
и синдиката код послодавца, то ће бити и већа мотивација запослених да
се у њега учлане. Насупрот овоме, уколико би чланове савета запослених
чинили искључиво они радници који нису чланови синдиката, могло
би се очекивати да би дошло до даљег опадања синдикалног чланства
и да би савет запослених постепено преузимао на себе и одређена
овлашћења синдиката. Управо да би се то спречило, поједине државе
су законом омогућиле синдикалним повереницима да преузму сва права
и обавезе савета запослених уколико он претходно није формиран36.
Такође, уколико је савет запослених формиран за њега најчешће нема
места у поступку колективног преговарања и закључења колективних
уговора, јер ти поступци могу довести до колективног радног спора, који
као последицу може имати индустријску акцију и стога представљају
ексклузивно право синдиката. Савети запослених, с друге стране,
углавном баве заштитом индивидуалних права радника.
Ипак, не треба изгубити из вида чињеницу да је главна разлика
између савета запослених и синдиката у томе што члан савета запослених
заступа и представља све запослене код одређеног послодавца, док је
синдикат одговоран за заступање интереса и представљање свог чланства.
То даље значи, да чак и уколико је члан савета запослених истовремено
и члан синдиката, он не би смео да прави разлику између чланова и
нечланова синдиката, односно мора затупати интересе свих запослених
без обзира на њихову синдикалну (не)опредељеност. Мишљења смо
да је у овом тренутку у пракси то тешко постићи у Републици Србији.
Дакле, од огромног је значаја извршити утицај на синдикате да
савете запослених прихвате као партнерске институције које могу да
функционишу и у њиховом интересу. Наиме, за разлику од синдиката
који својим деловањем (штрајк или неки други вид индустријске акције)
утичу деструктивно на производну делатност послодавца, савети
запослених могу много ефикасније да штите интересе радника јер, по
правилу, лакше стварају партнерски однос са послодавцем.
У овом тренутку чини нам се да савети запослених не одговарају
ни синдикатима, али ни послодавцима у Републици Србији37. Када
of Industrial Relations, Vol. 37/3, 1999, стр. 483-505.
36 Видети чл. 153. ст. 3 Закона о раду РХ
37 Видети више у: С. Јашаревић, Стање и перспективе радничке партиципације у
европској пракси и Србији, у: Р. Кеча, (ур.) Хармонизације српског и мађарског права
са правом Европске уније: тематски зборник, књ. 2, Нови Сад, стр. 301.
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се томе дода и латентна незаинтересованост државе за овакав вид
социјалног дијалога покуша да унапреди, онда се оправдано може
поставити питање да ли се може очекивати да савети запослених у
Републици Србији и заживе38. Такође, проблем представља и то што
се синдикати у Републици Србији, али и другим државама региона,
организују на истом нивоу као и савети запослених, па уколико би им
се још дала и могућност да преузму функцију савета запослених може
настати ситуација у којој ће савети запослених постати редундантан
правни институт39.
Закључак
Данас, У Републици Србији постоји потреба за превазилажењем
и унапређивањем постојећег стања у радничке партиципације, односно
савета запослених као једног њеног облика. Сматрамо да је потребно
извршити одлучне мере које обухватају: (1) корекције у области радног законодавства, а у циљу превазилажења наведених проблема; (2)
значајније повећање броја закључених споразума о уређивању зараде,
накнаде зараде и других примања запослених; (3) оснивање сталног
тела на нивоу Републике Србије које би пратило примену прописа о
социјалном партнерству и колективном преговарању; (4) унапређење
културе дијалога и толеранције у свим друштвеним сферама.
Решавање горе наведених питања није само од интереса за
социјалне партнере, него и за друштво у целини.
Чини се да највише од тога какав став имају запослени и њихови
синдикати према индустријској демократији, у највећој мери зависи хоће
ли те демократије били или не. Очигледно да је централно питање, од
чијег одговора зависи и у којој мери ће се савети запослених формирати
и успешно функционисати у Републици Србији, оно које је везано за
однос између синдиката и савета запослених.
38 Поједини аутори истичу да уопште узев, развој партиципације на нивоу
предузећа у Републици Србији ометају следећи фактори: 1) отпор синдиката, 2)
незаинтересованост запослених за социјални дијалог, 3) отпор и незаинтересованост
послодаваца, 4) штетна симбиоза власника предузећа и политичара, 5) недовољна
заинтересованост државе, 6) одсуство одговарајуће „културе дијалога“ у друштву.
Видети више: Д. Маринковић, ‘Од конфликта до социјалног дијалога и стабилности у
Србији’, Српска политичка мисао, бр. 1-4, стр. 78.
39 На приемр, У СР Немачкој, која се често истиче као пример добре праксе савета
запослених, синдикати могу бути само грански, па се и колективни уговори могу
закључивати само на нивоу гране, односно делатности. Тада има смисла зашто тако
организовани синдикати имају посебан интерес да сарађују са саветима запослених,
који представљају њихову “продужену руку.”
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Потребно је променити тренутно гледиште према коме партиципација запослених у предузећима, а самим тим и савети запослених, не
одговара ни послодавцима, али ни синдикатима у Републици Србији.
Савети запослених могу да постану елемент хуманизације услова рада и
радног окружења, потврђивања достојанства на раду и да функционишу
у најбољем интересу и запослених и послодавца. Да би до тога дошло
потребно је константно радити на унапређивању културе дијалога и
толеранције, чиме ће и друштво у целини постати хуманије.
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Workers Councils in the Republic of Serbia as a
promotion method of collective labour rights
Summary
In the countries which are going through neoliberal transition, and
also are engaged in the process of european integration, the development
of the social dialogue is closely related to the dialog withing the particular
society. Labour regulation must provide the framework for the aplication of
all socio-economic rights. Current legal framework which is related to the
workers councils in the Republic of Serbia has not been fully used. Many
employees are not members of trade unions, and there is a strong evidence
towards the union membership declining over the past decades. Union attitudes toward works councils differ widely across countries and have often
changed dramatically over time within them. Today, the Republic of Serbia is
a country still in transition and in deep crysis, and social dialogue should be
perceived as a way out. Unfortunately, social dialogue has been completely
neglected, and because of that the question can be asked about the future of
workers participation in general. In this paper author will analyse key issues
related to the most important international documents in this area, current
legislation, as well as relationship between workers councils and trade unions
in the Republic of Serbia.
Key words: workers councils, industrial relations, workers participation, trade unions, Labour Law.
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Апстракт: Аутори у раду анализирају радноправни положај
локалних службеника у Србији и Хрватској, Македонији и Црној
Гори. На почетку аутори анализирају и одређују појам локалних
службеника. Појам локалних службеника, у свакој држави,
зависи од нормативних аката у њој. Међутим, с обзиром на неке
заједничке карактеристике у свима њима могуће је извршити
њихово појмовно одређење. Потом анализирају нормативно
уређење радноправног положаја локалних службеника у Србији.
Положај претходно наведених лица је регулисан законом који
је неодговарајућ и предвиђен као прелазно решење за уређење
радноправног положаја локалних службеника. Због тога је
неопходно што скорије доношење посебног закона којим би
се регулисао радноправни положај локалних службеника у
Србији. Хрватска је посебним закон регулисала радноправни
положај локалних службеника, при чему су бројна решења у овом
закону, слична решењима и одредбама у закону којим се уређује
радноправни статус државних службеника. На крају аутори
анализирају начин уређења радноправног положаја локалних
службеника у Црној Гори и Македонији, који је извршен сходном
применом закона којим се уређује положај државних службеника.
Кључне речи: радноправни положај локалних службеника, појам
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Увод
Децентрализација и повећање јединица локалне самоуправе
у бројним државама, па и у државама бивше СФРЈ, изнедриле су
интересовање за локалне службенике, тј. лица која обављају послове
из недлежности јединица локалне самоуправе. Локални службеници
чине велики део државног апарата, посматрано у најширем смислу, те
је због тога заинтересованост за њихов радноправни положај оправдана
практичним разлозима. Они су у свакодневном контакту са грађанима,
и представљају незаобилазан фактор при остваривању њихових права
и вршењу дужности.
Појмовно одређење локалних службеника, зависи од нормативног
поретка конкретне државе. Међутим, с обзиром на заједничке карактеристике које поседују у већини правних система, могли бисмо их означити
као лица која обављају послове из надлежности јединица локалне
самоуправе, као своје стало занимање уз поседовање одговарајућих
стручних знања.
При уређењу њиховог радноправног положаја, могу се запазити
два преовлађајућа становишта. По првом њихов радноправни положај
се регулише јединственим законом заједно са положајем државних
службеника, јер се сматра да између државних и локалних службеника
не постоје суштинске разлике. По другом, за регулисање радноправног
положаја државних службеника неопходно је постојање посебног закона,
због тога што они поред неких заједничких особина са државним
службеницима, ипак поседују одређене специфичности које оправдавају
доношење посебног закона.
Србија није донела посебан закон којим би регулисала радноправни
положај локалних службеника. Као прелазно решење за уређење њиховог
радноправног положаја користи се закон који је застарео и неодговарајућ,
пре свега суштински, па потом и терминолошки и номотехнички.
Међутим, израђен је нацрт закона којим би се уредио радноправни
положај локалних службеника и његово усвајање се очекује. У Србији се
дакле жели одвојеним законом уредити радноправни положај локалних
службеника у односу на положај државних службеника.
Хрватска поседује посебан закон којим се регулише радноправни
положај локалних службеника. Може се рећи да је становиште у погледу
начина уређења радноправног статуса локалних службеника у Србији
и Хрватској идентично, иако прва држава још увек није донела посебан
закон којим се уређује радноправни положај локалних службеника, а
друга јесте.
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Македонија и Црна Гора, положај локалних службеника уређују сходном применом закона којим се уређује положај државних
службеника. За разлику од Србије и Хрватске, претходно поменуте
државе јединственим законом уређују положај локалних и државних
службеника.
1. Појам локалних службеника
Све већа развијеност државне организације, повећање послова
које она врши, као и промена улоге државе, од друштене организације
са монополом физичке принуде, до настојања да се задовоље потребе и
интереси грађана и гарантују и штите људска права и слободе, довеле
су до повећаног интересовања за локалне службенике. За бројне послове
које држава предузима најцелисходније је њихово вршење од стране органа територијалних јединица ради свеобухватног остаривања права и
интереса њених грађана. Услед појачане глобализације и промене улоге
која држава врши, она постаје преширок оквир за решавање конкретних
проблема грађана, те се услед тога они решавају активношћу локалних
власти у локалним самоуправама.1
Пре анализе појма локалних службеника, неопходно је нешто
навести и о локалној самоуправи, због тога што је делатност ових
лица повезана са њеном надлежношћу. Локална самоуправа је један
од најизазовнијих института у погледу њеног схватања, дефинисања и
одређивања битних елемената, који би је уградили у правни систем а делом и у политичке институције, као његов значајан и омеђен подсистем.2
Позитивноправни и теоријски појам локалне самоуправе, зависи
од конкретног нормативног система сваке државе. Због тога је тешко одредити локалну самоуправу на један универзалан и релативно
трајан начин. Међутим, упркос разликама које стварају различите нормативне дефиниције локалне самоуправе, могуће је на основу појединих
заједничких карактеристика, одредити њен теоријски појам.
Територијалне јединице у оквиру којих грађани на непосредним
изборима бирају чланове представничког тела, које врши послове директно повезане са свакодневним животом и потребама људи у њој,
означавамо у већини правних система јединицама локалне самоуправе.
Локална самоуправа је право грађана да у оквиру уставом постављених
граница, учествују у одлучивању у питањима која су повезана са њиховим
1 S. Đorđević, Decentralizacija i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u Srbiji, Anali
hrvatskog politikološkog društva, br. 8, god. 2011, стр. 180.
2 М. Влатковић, Изазови локалне самоуправе у Србији, 1990-2006, Београд, 2006,
стр. 15.
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локалним интересима.3 Јединице локалне самоуправе су аутономна
територијлна тела која врше послове из своје изворне надлежности.4
Оне представљају јединство територије и организационе структуре.5
Локални службеници обављају послове неопходне за остварење
права грађана на локалну самоуправу. Њихова свакодневна активност
за последицу треба да има реализацију права и интереса грађана, која
спадају у надлежност локалне самоуправе. Локални службеници, чине
стручан апарат чији је задатак да омогући остваривање и унапређивање
управе у локалним заједницама.6
Проблем појмовног дефинисања локалних службеника, најчешће
је везан за круг лица која су њиме обухваћена. У локалној самоуправи
послове из њене надлежности предузимају представници грађана које
они бирају на непосредним изборима у представничко тело јединице
локалне самоуправе, лица која ови представници бирају и стално запослена лица у органима јединица локалне самоуправе.
Међутим локалним службеницима не могу се означити чланови
скупштине локалне самоуправе, изабрани од стране грађана, као ни лица
која они бирају, јер им недостају елементи сталности и професионалности, зато што послове из надлежности јединице локалне самоуправе
не обављају као своје стално занимање, а поред тога су подлежни цикличном, а често и превременом одласку са својих функција.7
Запослени у органима јединица локалне самоуправе, и руководилац општинске управе изабаран на основу јавног конкурса, поседују
стручне квалификације које су им неопходне да обављају послове локалне управе као своје стално занимање, на основу трајне поделе одговорности иовлашћења.8 Због тога појам локалних службеника, обухвата
претходно наведена лица у органима јединица локалне самоуправе.
Међутим, нису сва запослена лица у органима јединица локалне
самоуправе локални службеници. Које ће претходно наведено лице
имати статус локалног службеника, зависи од врсте послова које обавља.
3 E. Pusić, Lokalna samouprava – Očekivanja, Mjera, Pitanja, Zbornik radova
“Reforma lokalne samouprave”, Zagreb, 1990, str. 12-13.

4 M. Singh, German Administrative Law in Common Law Perspective, Berlin-Тоkio,
2001, стр.37.
5 Ј. Nillson, What’s the Problem? Local Officials Conceptions of Weaknesses

in their Municipalities, Crisis Management CapabilitiesJournal of Contingencies and
Crisis Management, Volume 18 Number 2 June 2010, стр. 84.
6 Ж. Ђурић. Локална управа у Србији и Црној Гори, Београд, 2005, стр. 160.
7 М. Влатковић, Р. Брковић, Б. Урдаревић, Службеничко право, Београд, 2013,
стр. 114.
8 М. Влатковић, Полазни елементи за Закон о службеницима у органима јединица
лоалне самоуправе, Радно и социјално право, бр. 2/2012, стр. 248.
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Послови који спадају у надлежност јединица локалне самоуправе,
а које врше локални службеници, по свом карактеру могу бити ауторитативни и неауторитативни, при чему се број неауторитативних послова
претходних година повећава. Локални јавни службеник, располажући
јавним овлашћењима врши следеће послове из делокруга надлежности јединица локалне самоуправе: изворне, поверене, нормативне и
студијско-аналитичке, при чему све њих карактерише већи или мањи
степен ауторитативности.9 Остала запослена лица у органима јединица
локалне самоуправе, која не обављају претходно наведене послове, већ
неке друге (нпр. помоћно-техничке), не могу се означити локалним
службеницима.
Радноправни положај локалних службеника, може бити уређен
посебним прописом или у оквиру закона којим се регулише положај
државних службеника. На лица запослена у локалној самоуправи
која немају статус локалних службеника, у већини правних система,
примењују се примарно прописи који регулишу општеправни радни
режим, а супсидијарно прописи којима се регулише радноправни статус
локалних службеника. Систем локалних службеника је у ствари део
ширег система државних службеника и у том контексту се може третирати као подсистем, којим се значајно утиче на устројство и остваривање
функција саме локалне заједнице.10
2. Радноправни положај локалних службеника у Србији
У Србији је Уставом предвиђено право грађана на локлану самоуправу.11 Они ово право остварују непосредно или преко својих изабраних представника, као и управљањем јавним пословима од интереса
за становнике локалне заједнице.12 За извршење послова из делокруга надлежности јединица локалне самоуправе, неопходни су локални
службеници.
Непосредна повезаност и међузависност између локалне самоуправе и локалних службеника постоји и у Србији. Не може се говорити
о постојању локалних службеника у једном правном поретку, уколико
не постоји локална самоуправа.
Посебан закон посвећен регулисању ранопраног положаја локалних службеника у Србији не постоји. Прелазним и завршним одредбама
Закона о државним службеницима наведено је да се на радне односе у
органима аутономне покрајине и локалне самоуправе до доношења по9 М. Влатковић, Р. Брковић, Б. Урдаревић, op. cit., Београд, 2013, стр. 116-117.
10 Ж. Ђурић. op. cit., Београд, 2005, стр. 161.
11 Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006, чл. 12 и чл. 188-193.
12 Д. Батаељић, Уставно право, Крагујевац, 2013, стр. 517.
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себног закона сходно примењују одредбе Закона о радним односима у
државним органима.13 Што се тиче платног система у органима локалне
самоуправе, он је регулисан Законом о платама у државним органима
и јавним службама.14
Дакле за регулисање радноправног положаја локалних службеника
у Србији користи се Закон о радним односима у државним оранима15,
којим се пре доношења Закона о државним службеницима регулисао
положај запослених у органима државне управе и локалне самоуправе.
Још приликом доношења Закона о радним односима у државним органима 1991. године, процењено је да постојећи правни оквир за локалне
службенике није адекватан и да га треба заменити посебним законом о
локалним службеницима.16 Међутим, такав посебан закон још увек није
донет.17 Такође, на основу одредби Законa о радним односима у државним
оранима којим се регулише радноправни положај локалних службеника,
може се закључити да је термин „локални службеник“ теоријски а не
позитивноправни појам, јер се у закону он нигде не наводи. Због одсуства
посебног закона којим би се регулисао положај локалних службеника
може се рећи да у Републици Србији још увек није изграђен целовит
службенички систем.18
На основу Закона о радним односима у државним органима, услови за пријем локалних службеника у радни однос су држављанство,
пунолество, општа здравствена способност, прописана стручна спрема, неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које би кандидата чинило неподобним за обављање послова у органу локалне самоуправе и
испуњеност услова утврђених законом, другим прописима или актом
о систематизацији радних места у органу локалне самоуправе. Као по13 Закон о државним службеницима, Сл. гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005 - испр.,
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 189.
14 Закон о платама у државним органима и јавним службама, Сл. гласник РС, бр.
34 /2001, 62/2006 - др. закон, 116/ 2008 - др. закон, 116/2008 - др. закон, 92/2011, 99/2011
- др. закон.
15 Сл. гласник РС, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др.
закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС.
16 B. Milosavljević, Reforma lokalne samouprave u Srbiji, Hrvatska i komparaivna
javna uprava, god. 12. (2012), br. 3, стр. 762.
17 Међутим, његово доношење се већ дуго најављује и недавно је израђен Нацрт
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Комплетан нацрт може се видети на: http://www.mduls.gov.rs/doc/rasprave/Nacrt%20
Zakona%20o%20zaposlenima%20u%20AP%20i%20JLS.pdf
18 Б. Давитовски, А. Павловска-Данева, З. Лончар, Наука о управи, Подгорица,
2012, стр. 143.
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себан услов за пријем у радни однос у органима локалне самоуправе
може се актом о систематизацији радних места утврдити пробни рад.
Пробни рад може трајати најмање један месец, а највише три месеца. Страни држављани или лица без држављанствау радни однос могу
се примити у складу са посебним законом.19
Напоменули бисмо, да одредбе претходно наведеног закона,
укључујући и одредбу која се односи на пријем локалних службеника,
нису номотехнички усклађене са тренутном друштвеном и правном
стварношћу. Нпр., као услов за пријем у радни однос локалних
службеника наводи се држављнство СФРЈ такође, нигде се не помињу
органи локалне самоуправе, већ држани органи, иако они нису део
државне управе нити државни органи уопште. На крају, као што смо већ
навели нигде се не помиње ни термин локални службеник. С обзиром
на чл. 189. Закона о државним службеницима који упућује на сходну
примену Закона о радним односима у државним органима на запослене
у органима локалне самоуправе, при тумачењу његових одредби, треба
користити циљно тумачење, и вршити номотехничко прилагођавање
одредби наведеног закона при његовој примени.
У радни однос у орган локалне самоуправе може се примити лице
на основу акта о избору односно постављењу на функцију, коначне
одлуке функционера који руководи државним органом о избору између
пријављених кандидата и споразума о преузимању запосленог из другог
државног органа.20 Акт о избору односно о постављењу на функцију, је
начин пријема у радни однос који би се односио на изабрана и постављена
лица. Теоријски посматрано ова лица не спадају у локалне службенике,
услед недостатка професионалности и сталности у обављању послова
из делокруга органа локалне самоуправе, а који су њихово основно
обележје.
Лице са средњом, вишом и високом школском спремом које није
било у радном односу, као и лице с истим степеном школске спреме које
је у органу локалне самоуправе провело на раду краће време од времена
утврђеног за приправнички стаж приправника с тим степеном школске
спреме, у радни однос прима се на одређено време у својству приправника.
За време приправничког стажа приправник се оспособљава за вршење
19 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91,
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС, чл. 6-7.
20 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91,
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС, чл. 8.
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одређених послова кроз практичан рад по програму који је утврђен
актом функционера који руководи органом локалне самоуправе и за то
време остварује сва права из радног односа. По истеку приправничког
стажа приправник је дужан да у року од 6 месеци положи приправнички
испит, а уколико га не положи у том року - престаје му радни однос.
Приправник који положи приправнички испит може наставити да ради
на неодређено време и биће распоређен на одговарајуће радно место ако
у органу локалне самоуправе за то постоје услови.21
Постојање приправника у органима локалне самоуправе је
оправдано, због сложености послова која обављају запослена лица у
претходно поменутим органима и могућности коришћења јавних
овлашћења. Такође, институт приправника би требало задржати и у
будућим законским решењима којима би се регулисао радноправни
положај локалних службеника.
Локални службеници су дужни да извршавају налоге претпостављеног, да чувају државну, службену и војну тајну, чак и по престанку радног односа, да се усавршавају и чувају углед органа у коме
раде, да обављају послове који не одговарају њиховој стручној спреми,
знању и способности у случају: више силе која је већ наступила или
се непосредно очекује (епидемија, земљотрес, пожар, поплава и друге
елементарне непогоде), кад треба спречити материјалну штету која
прети државном органу и кад су угрожени људски животи и здравље
људи.22 У Закону о радним односима у државним органима, правима
локалних службеника, није посвећен посебан део, а иако се у глави V,
претходно наведеног закона у наслову помињу права, у наставку главе
права локалних службеника нису наведена, већ само њихове дужности.
Ово је још један од недостатака претходно наведеног закона, који треба
отклонити приликом доношења посебног закона којим ће се уредити
радноправни положај локалних службеника. Такође, било би неопходно
донети и кодекс поношања који би се односио на локалне службенике,
или постојећи Кодекс понашања државних службеника23, изменама
прилагодити за примену и на локалне службенике.24
21 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91,
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС, чл. 11.
22 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91,
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС, чл. 21-25.
23 Сл. гласник РС, бр. 29/2008.
24 Више о етичким кодексима и Eтици јавних службеника у: G. Marčetić, Etički
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Локални службеници у Републици Србији могу стећи следећа
звања: у оквиру високе школске спреме: самостални стручни сарадник,
виши стручни сарадник и стручни сарадник; у оквиру више школске
спреме: виши сарадник и сарадник и у оквиру средње школске спреме:
виши референт и референт.25 Занимања у органима локалне самоуправе
могу бити: преводилац, библиотекар, стенограф, дактилограф, висококвалификовани радник, квалификовани радник, неквалификовани
радник.26
На основу претходно наведених одредби Закона о радним односима у државним органима, долази се до закључка да не постоји разлика
у погледу примене овог закона на локалне службенике који поседују
звања и занимања. Анализарањем одредби претходно наведеног закона
које се односе на занимања, можемо закључити да лица која раде у органима локалне самоуправе а која поседују нека од занимања, не врше
послове које спадају у делокруг надлежности органа локалне самоуправе,
већ помоћно-техничке послове. Са запосленима која поседују звања,
ситуација је обрнута. Сходно томе запослени који поседују занимања,
били би ближи статусу намештеника него локалног службеника у органима локалне самоуправе. Због тога на њихов радноправни положај, би
требало да се примарно примењују општи прописи о раду, а супсидијарно
Закон о радним односима у државним органима. Међутим, у претходно
наведеном закону, не прави се разлика између запослених који поседују
звања и занимања, нити постоји институт намештеника, што је свакако
недостатак, који би требало отклонити приликом доношења посебног
закона који ће се односити на локалне службеника.
Локални службеници могу дисциплински одговарати због повреде радних обавеза и дужности. За повреду радне дисциплине,
која је везана за понашање запосленог и у вези је са радом, могу бити
kodeski i etika javnih službenika, Hrvatska i komparativna javna uprava, god. 13. (2013), br.
2., стр. 499-539.
25 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91, 66/91,
44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС,
79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука
УС, чл. 27. С обзиром да је у чл. 27 Закона о радним односима у државним органима
наведено да звање саветника и вишег саветника може стећи запослени у државном
органу чија се надлежност простире на целој територији Републике Србије, одредба
овог члана претходно наведеног закона, доводи нас до закључка да се звање вишег
саветника и саветника не може стећи у органима локалне самоуправе, с обзиром да се
њихова надлежност не простире на територији целе републике.
26 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91,
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС, чл. 31.
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предвиђене разне санкције, од којих је свакако најтежа престанак радног
ангажовања.27 Повреде могу бити лакше и теже, при чему су у Закону о
радним односима у чл. 58. и 59. таксативно наведене радње и понашања
локалног службеника која се квалификују као повреде радних обавеза и
дужости. За лакше повреде радних обавеза и дужности може се изрећи
новчана казна у висини до 20% од једномесечног износа плате исплаћене
за месец у коме је одлука о повреди донета, а за теже се може изрећи
новчана казна у висини од 20% до 35% од плате исплаћене за месец у коме
је одлука донета, у трајању од три до шест месеци, или дисциплинска
мера престанак радног односа.28
Радни однос локалним службеницима у органима локалне самоуправе може престати: отказом локалног службеника, отказом од стране
руководиоца у случајевима који су таксативно наведени у Закону о радним односима у државним органима, у случају када је локални службеник остао нераспоређен након организационих промена у органима
локалне самоуправе и када му се отказ изрекне као дисциплинска мера
због теже повреде радних обавеза и дужности.29
3. Радноправни положај локалних службеника у Хрватској
Положај локалних службеника у Републици Хрватској регулисан
је Законом о службеницима и намјештеницима у локалној и подручној
самоуправи.30 Доношењем овог закона локалним службеницима је
призната специфичност у односу на државне службенике и правно уређен
њихов радноправни статус. Међутим, многобројне одредбе и решења
у претходно наведеном закону, слична су и заснована на одредбама
хрватског Закона о државним службеницима.31 Због тога у погледу
основних института између два претходно поменута закона, не постоје
суштинске разлике. Такође, законом о службеницима и намјештеницима
у локалној и подручној самоуправи нису регулисана круцијална питања
27 Б. Урдаревић, Дисциплинска одговорност запослених у светлу нових законских
решења, Радно и социјално право, бр. 1/2014, стр. 205.
28 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91,
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС, чл. 56-59.
29 Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС, бр. 48/91,
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС, чл. 64-69.
30 Narodne novine, br. 86/08 i 61/11.
31 Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12,
49/12, 37/13, 38/13, 01/15.
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класификационог и платног састава као и напредовање запослених у
локалној самоуправи, већ је њихово уређење препуштено будућим
прописима, а то је проузроковало низ проблема у примени.32 Што се
тиче платног система у органима локалне самоуправе у Хрватској он
је регулисан Законом о плаћама у локалној и подручној (регионалној)
самоуправи.33
Закон о службеницима и намјештеницима у локалној и подручноj
самоуправи под запосленим лицима у органима подручне и локалне
самоуправе подразумева службенике и намештенике. Службеници су
запослена лица која у органима локалне и подручне управе (локалне
јединице) као своје редовно занимање обављају послове из самоуправног делокруга локалних јединица и послове државне управе поверене
тим јединицама, у складу с Уставом и законом. Такође, службеници
су и особе које у органима локалних јединица обављају опште, административне, финанцијско-планске, материјално-финанцијске, рачуноводствене, информатичке и друге стручне послове. За разлику од
службеника намештеници су запослена лица у локалним јединицама
која врше помоћно-техничке и остале послове чије је обављање потребно
ради правовременог и несметаног предузимања послова из делокруга
органа локалних јединица.34
Појам локалног службеника у Хрватској је сличан појму државног службеника. Локалним службеницима се не сматрају само лица
која обављају послове из надлежности јединица локалне самоуправе,
већ и лица која обављају помоћне послове који су у директној вези са
претходно наведеним пословима. Због тога се под намештеницима у
јединицама локалне самоуправе могу сматрати само лица чија природа посла није ни у најмањој непосредној мери везана за надлежност
јединица локалне самоуправе, и она обухватају знатно мањи број лица
у односу на локалне службенике.
Општи услови за пријем лица у службу у органима локалне самоуправе су пунолество, хрватско држављанство и здравствена способност
за обављање послова радног места на које се особа прима. Осим општих
услова, законом, подзаконским актом или правилником о унутрашњој
организацији могу се прописати и посебни услови за пријам у службу
и распоред на радно место (одређена стручна спрема и струка, радно
искуство на одговарајућим пословима, положен државни стручни ис32 I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak, Upravna znanost, Pravni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014, стр. 159.
33 Narodne novine, br. 28/10.
34 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 2.
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пит, знање одређеног страног језика, посебна знања, способности и
вјештине, посебна здравствена способност и др.). За пријам особе која
је страни држављанин или особе без држављанства у службу у орган
локалне самоуправе, поред испуњавања услова прописаних посебним
законом, потребно је претходно одобрење министарства надлежног за
службеничке односе. 35
Не постоји суштинска разлика у погледу услова за пријем локалних службеника између Хрватске и Србије. Ради се о условима
који су општеприхваћени у упоредном законодавству које нормира
радноправни положај локалних службеника. Једина значајна разлика
огледа се у томе што је Законом о службеницима и намјештеницима у
локалној и подручноj самоуправи, регулисан услов за пријем лица без
држављанства или странaца, док Закон о радним односима у државним
органима у погледу испуњења услова за заснивање службеничког односа
у органима локалне самоуправе, у погледу претходно наведених лица,
упућује на посебан пропис. Такође, још једна специфичност Закона о
службеницима и намјештеницима у локалној и подручноj самоуправи
огледа се и у таксативном навођењу разлога који су сметња за пријем
лица у службенички однос у органе локалне самоуправе.36
Лица у службенички однос у органима локалне самоуправе, по
правилу се примају након јавног конкурса. Од обавезе расписивања
јавног конкурса, постоје изузеци везани за пријем лица у службенички
однос на одређено време, за пријем лица на пробном раду и лица која
се налазе на стручној пракси у органима локалне самоуправе. Такође,
јавни конкурс се не расписује ни приликом пријема лица по основу
преузимања из другог органа јединице локалне или регионалне самоуправе, државног органа или имаоца јавног овлашћења.37
У службу у органе локалне самоуправе, лице се по правилу прима
на неодређено време и то уз обавезни пробни рад, који траје три месеца.
Службенику који на пробном раду није задовољио престаје службенички
однос отказом.38 Такође, Законом о службеницима и намјештеницима у
локалној и подручноj самоуправи предвиђено је и постојање приправ-

35 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl.12.
36 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 15-16.
37 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 17-18.
38 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 26.

90

Др Данило Рончевић, Александар Антић, Радноправни положај локалних
службеника у Србији..., Радно и социјално право, стр. 79-98, XVIV (1/2015)

ника, при чему су садржински одредбе о приправницима у органима
јединица локалне самоуправе у Хрватској и Србији сличне.39
Локални службеници имају право на синдикално удруживање,
колективно преговарање, заштиту од претњи, напада и других утицаја
на начин вршења службе и заштиту у случају пријављивања корупције.40
У погледу обавеза локални службеници су дужни да законито поступају,
извршавају налоге, одбију у одређеним случајевима извршење налога
када би се њиховим извршењем произвело неко кривично или друго
кажњиво дело, чувају податке који су у складу са посебним законом проглашени тајним, током и након престанка службе, да пријаве постојања
сукоба интереса и да буду присутни на радном месту током радног
времена.41
Укупност права, обавеза и одговорности локалних службеника
чини њихову службену дужност, а њена повреда води њиховој одговорности.42 Повреде службене дужности могу бити лаке и тешке. Тешке
повреде службене дужности прописане су Законом о службеницима
и намјештеницима у локалној и подручној самоуправи, а лаке повреде
претходно наведеним законом и правилником у органу локалне самоуправе.43 Сврха дисциплинске одговорности локалног службеника
огледа се у осигурању ефикасног и законитог рада и очувању угледа
службеника и службе у целини.44
О лаким повредама службене дужности у првом степену одлучује
начелник органа јединице локалне самоуправе или службена особа којој
је решавање о томе утврђено у опису послова радног места, а у другом
39 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 85-93..
40 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 30-32. У погледу права локалних службеника, посебно је
значајан чл. 32. Овим чланом пружа се заштита узбуњивачима у органима локалне
самоуправе и прописује начин и поступак остварења права на заштиту. Значај овог члана
претходно наведеног закона, огледа се у томе што Хрватска не поседује посебан пропис
којим штити узбуњиваче. У доношењу прописа којим би се регулисао радноправни
положај узбуњивача и заштитио њихов статус стало се на предлогу закона. О предлогу
закона о заштити узбуњивача у Хрватској видети више на: http://zaklada-slagalica.hr/
upload/docs/zakon_o_zastiti_prijavitelja.pdf.
41 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 33-42.
42 F. Cardona, Liabilities and Discipline of Civil Servants, SIGMA, 2003, стр. 5, www.
oecd.org/dataoecd/22/0/43812763.pdf. Приступљено 31.08.2015. год.
43 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 45-46.
44 D. Lozina, D. Juras, Odgovornost za povredu službene odnosno radne dužnosti
službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi u Republici Hrvatskoj, Zbornik
Pravnog fakulteta u Splitu, god. 52, br. 2/2015, стр. 337.
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степену надлежни службенички суд. О лаким повредама службене дужности начелника органа јединице локалне самоуправе у првом степену
одлучује председник општине или градоначелник. О тешким повредама
службене дужности у првом степену одлучује надлежни службенички
суд, а у другом степену Виши службенички суд основан за државне
службенике. Службенички судови оснивају се за подручје жупаније
и Града Загреба. Председника и чланове службеничког суда именује
жупанијска скупштина, односно Градска скупштина Града Загреба.
Свакако једна од најзначајнијих специфичности Закона о службеницима и намјештеницима у локалној и подручној самоуправи огледа се
у постојању службеничких судова. Ови судови би требало да омогуће
ефикаснију и праведнију дисциплинску одговорност локалних службеника и да растерете редовне судове у вези спорова везаних за њу.
На крају треба навести да локалном службенику радни однос
може престати споразумом, отказом, истеком рока на који је заснована,
по сили закона и на други законом прописан начин.45
4. Локални службеници у Црној Гори и Македонији
Црна Гора, попут Србије, не поседује посебан закон којим се уређује
радноправни положај локалних службеника. Од значаја за радноправни
статус локалних службеника су Закон о локалној самоуправи46 и Закон
о државним службеницима и намештеницима47.
Појмовно одређење локалних службеника у Црној Гори, врши
се у чл. 88. Закона о локалној самоуправи. Према претходно наведеној
одредби запослени у органима локалне управе су локални службеници
и намештеници који професионално обављају послове из надлежности
локалне самоуправе. Међутим, анализом чл. 90. Закона о локалној самоуправи, у коме се између осталог наводи да се у погледу правног статуса
локалних службеника сходно примењују прописи којима се уређује
статус државних службеника уколико претходно наведеним законом
није другачије одређено, можемо закључити да је радноправни положај
локалних службеника у Црној Гори регулисан Законом о државним
службеницима и намештеницима.
Сходно претходно наведеном, а на основу чл. 2 Закона о државним
службеницима и намештеницима Црне Горе, локални службеници у
Црној Гори су лица која су засновала радни однос у органима локалне
45 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Narodne
novine, br. 86/08 i 61/11, čl. 110.
46 Сл. лист РЦГ, бр. 42/2003, 28/2004, 75/2005 и 13/2006 , Сл. лист ЦГ, бр.

88/2009 и 3/2010.

47 Сл. лист ЦГ, бр. 39/11 од 04.08.2011, 50/11 од 21.10.2011, 66/12 од 31.12.2012.
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самоуправе и врше послове из њихове надлежности утврђене Уставом,
законом и другим прописима. Такође, локални службеници су и лица
која у органима локалне самоуправе врше информатичке, материјалнофинансијске, рачуноводствене и друге послове административне природе.
Дакле у Црној Гори постоји јединствен службенички систем који у
себи обједињује и државне и локалне службенике. Радноправни положај
локалних службеника нормиран је одредбама Закона о државним службеницима. Такође појам локалних службеника у Црној Гори је идентичан
појму локалних службеника у Хрватској.
Радноправни положај локалних службеника у Македонији регуласан је на начин који је идентичан регулативи у Црној Гори. Радноправни
статус локалних службеника у Македонији правно је нормиран Законом
о државним службеницима (Закон за државните службеници)48. Одредбе претходно наведеног закона примењују се на локалне службенике у
органима локалне самоуправе и у граду Скопљу, при чему се под локалним службеником одређује лице које врши стручне, нормативно-правне,
извршне, управне, управно-надзорне, планске, материјално-финансијске,
рачуноводствене, информатичке и друге послове из изворне и поверене
надлежности јединица локалне самоуправе, а у складу са Уставом и
законом.49 Закон о државним службеницима је Lex Specialis, којим се
уређују права и обавезе службеника запослених у централним, органима
локалне самоуправе и осталим државним органима.50
Ради уређења радноправног положаја локалних службеника,
супсидијарно се примењује Закон о радним односима (Закон за работните односи).51 Претходно наведени закон, примењује се у ситуацији када
неко од питања у вези са радним односом локалних службеника није
уређено Законом о државним службеницима, као специјалним законом.52
На крају, од значаја за локалне службенике у Македонији је и Закон о јавним службеницима (Закон за јавните службеници)53. Овај закон
48 Сл. весник на Р. Македонија, бр. 59/2000; 112/00; 34/01; 103/01; 43/02; 98/02; 17/03;
40/03; 85/03; 17/04; 69/04; 81/05; 61/06; 36/07; 161/08; 6/09, Одлуки на Уставен суд: 30/01;
100/02; 84/03; 128/08.
49 Закон за државните службеници, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 59/2000;
112/00; 34/01; 103/01; 43/02; 98/02; 17/03; 40/03; 85/03; 17/04; 69/04; 81/05; 61/06; 36/07;
161/08; 6/09, Одлуки на Уставен суд: 30/01; 100/02; 84/03; 128/08, чл. 2-3.
50 А. Павловска-Данева, Е. Давитовска, Службенички систем, Правен факултет
„Јустинијан први“, Скопје, 2012, стр. 194.
51 Сл. весник на Р. Македонија, бр. 54/13.
52 Закон за работните односи, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 54/13, чл. 3.
53 http://mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/zakoni/zjs/Zakon_za_ javnite_sluzbenici_
konsolidiran_tekst.pdf, Приступљено 31.08.2015. године.
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је део јавног права за разлику од Закона о радним односима који је део
приватног права.54 У члану 3. претходно поменутог закона наведено
је да се његове одредбе примењују на јавне службенике, под којима се
подразумевају лица која врше послове од јавног интереса у вези са науком, радом и социјалном пословима, социјалном заштитом и заштитом
деце у установама, фондовима, агенцијама и јавним институцијама
основаним од стране Републике Македоније, а која нису обухваћена
Законом о државним службеницима.
Дакле најзначајнији закон за уређење радноправног положаја локалних службеника у Македонији је Закон о државним службеницима.
Овим законом у Македонији је установљен јединствени службенички
систем, при чему су слично као и у Црној Гори разлике између локалних и државних службеника терминолошке природе, због тога што се
за уређење њиховог радноправног положаја користи исти закон. Уопште, могуће је запазити слична начелна решења која су прихваћена за
регулисање положаја службеника у земљама источне Европе.55
Закључак
Упркос разликама које постоје у нормативи различитих земаља,
могуће је одредити појам локалних службеника, с ослонцем на њихове
заједничке карактеристике, које постоје у већини правних система.
Локални службеници су запослена лица у органима локалне
самоуправе, која обављају послове из изворне и поверене надлежности
јединица локалне самоуправе, као своје занимање на основу трајне поделе
овлашћења и дужности, професионално и у складу са одговарајућим
нормативним актима.
Србија још увек није донела посебан закон којим би се регулисао
радноправни положај локалних службеника. Тренутни закон којим се
нормира њихов радноправни положај, је неодговарајућ из више аспеката,
те је због тога неопходно што пре донети посебан закон.
Недавно је израђен нацрт закона којим би се регулисао радноправни
положај локалних службеника, што је свакако корак у добром правцу.
Мишљења смо да је неопходно постојање посебног закона у Србији,
којим би се регулисао радноправни положај локалних службеника,
због њихове посебности у односу на државне службенике. Због тога је
потребно што скорије усвајање, претходно наведеног закона, и његова
имплементација у правни поредак Србије.
54 Б. Давитковски, А. Павловска-Данева, Е. Давитковска, Д. Гоцевски, Теори
на управувачки системи, Правен факултет „Јустинијан први“, Скопје, 2013, стр. 282.
55 F. Van der Meer, C. Van den Berg, G. Dijkstra, International Review of Administrative
Sciences, 2013 vol. 79. no. 1, стр. 103.
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Хрватска поседује посебан закон којим се уређује радноправни
положај локалних службеника. Доношењем посебног закона, призната
је специфичност локалним у односу на државне службенике, иако су
многа решења преузета из закона којим се уређује радноправни положај
државних службеника.
Црна Гора и Македонија једним законом регулишу радноправни
положај локалних и државних службеника. Ради се о закону којим се
уређује положај државних службеника.
Непостојање посебног закона, у претходно поменутим земљама,
којим би се нормирао радноправни положај локалних службеника,
негира се специфичност локалним у односу на државне службенике, те
се зато њихов радноправни статус регулише сходном применом одредби
закона о државним службеницима.
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Labor status of Local officials in Serbia and the States of Region
Summary
The authors analyze the legal status of local officials in Serbia and
Croatia, Macedonia and Montenegro. At the beginning, the authors analyze
and define the concept of local officials. The concept of local officials in each
state depends on the normative acts in it. However, due to some common characteristics in all of them it is possible to execute their conceptual definition.
Then authors analyze the normative regulation of labor law in the position
of local officials in Serbia. The position of the above mentioned persons is
governed by the law that is inappropriate and intended as a transitional solution for the regulation of employment situation of local officials. It is therefore
necessary as soon as possible the adoption of a special law to regulate the
legal status of local officials in Serbia. Croatia have a special law which is
regulated the legal status of local officials, with a number of solutions in this
law, similar to provisions of the law regulating the employment status of civil
servants. In the end, the authors analyze the way of settling legal status of local
officials in Montenegro and Macedonia, which carried out the appropriate
application of the law which regulating the status of civil servants.
Key words: legal status of local officials, the concept of local civil
servants, local government, local government bodies, the state civil servant.
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ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ –ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Апстракт: Злостављање на раду и у вези са радом присутно је у
Републици Српској, као и у осталим земљама транзиције. Питање
спречавања злостављања на раду тренутно је дјелимично уређено
Законом о раду. Међутим систем рада и укупни друштвени
односи у Републици Српској су се усљед процеса глобализације
нашли пред великим политички и економским изазовима због чега
је поред осталог, неопходно на систематичан начин уредити
заштиту од злостављања на раду, предвидјети поступак и начин
остваривања права на заштиту од злостављања на раду код
послодавца и пред већ постојећими инспекцијским, судским и
другим органима.
Социјални партнери су били опредјељења да се донесе посебан
пропис о заштити од злостављања што је и покушано 2013 године
када је у процедуру стављен Закон о спечавању злостављања на
раду који је у фази приједлога уз велико залагање и лобирање
Уније удружења послодаваца Републике Српске повучен из
процедуре. На тај начин пропао је покушај да се питање
заштите од злостављања на раду и у вези са радом додатно и
кавлитетније уреди у односу на заштиту коју обезбјеђује Закон
о раду, у складу са медђународним и регионалним стандардима
и искуствима земаља из ближег окружења и учини значајан
напредак у заштити права радника у цјелини.
Кључне ријечи: злостављање, спречавање злостављања, мјере,
инспекција, судови.
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Увод
Злостављање на раду за које се често користи енглески израз
“мобинг“ присутно је у Републици Српској као и у осталим земљама
транзиције. Озбиљније бављење проблемом злостављања на раду
почело је крајем 20 вијека у Њемачкој и Француској. Немачки психолог
Хајнц Лејмен седамдесетих година 20. вјека први употребљава термин
мобинг да објасни односе међу људима на послу. Почетком овог вијека
долази до законског регулисања забране злостављања на раду. Европски
парламент 2001. године донио је Резолуцију о узнемиравању на радном
месту и позвао све чланице да се супроставе злостављању и сексуалном
узнемиравању на радном месту и да измјене и допуне постојеће
законодавство, као и да израде ефикасне механизме правне заштите.
Само мали број европских земаља у које спадају Шведска, Белгија,
Француска и Холандија, донио је посебне законе у циљу борбе против
злостављања на раду, док се у већини других земаља као што су Немачка,
Ирска и Велика Британија користе постојеће одредбе кривичног и
грађанског права.
Када је ријеч о заштити од злостваљања на раду и вези са радом у
Републици Српској морамо поћи од чињенице да Република Српска од
1993. године има властито радно законодавство. Овај период карактеришу
специфична политичка дешавања, различити друштвено-економски
односи, специфично социјално и правно окружење и значајан утицај
међународних фактора на дешавања у свим областима друштвеног и
политичког живота што је неминовно утицало и на односе у систему
рада и приступ овом проблему.
У овом периоду радно законодавство Републике прошло је више
фаза развоја, почевши од примјене бивших државних и републичких
прописа, припреме и доношења властитих прописа у вријеме рата,
послијератног усклађивања са међународним стандардима које карактерише посљедњу деценију 20. вијека и посљедње реформе када је донесен
сада важећи Закон о раду1 као одговор на економске, правне и политичке
изазове које је донијела прва деценија 21. вијека као посљедица транзиције укупних друштвено-економских односа, која се заснивала на
промјени својинских односа и приватизацији државног капитала. Свака
од фаза развоја радног законодавства има своје специфичности када
су у питању права радника и њихова заштита. Немамо намјеру у овом
раду детаљније разрађивати заштиту мноштва права по основу рада
1 Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 38 /00, 40/00, 47/02,
38/03, 66/03. и 20/07).
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већ ћемо се осврнути искључиво на заштиту од злостваљања на раду
и у вези са радом.
Република Српска је у складу са одредбама члана III тачка 3.
Устава Босне и Херцеговине и Амандмана ХХХII у тачки 12. Устава
Републике Српске у потпуности надлежна да уређује и обезбјеђује радне
односе, заштиту на раду и запошљавање у којима се уређују питања
спречавања злостављања на раду то значи да је Република Српска2 у
том правцу одговорна и за примјену међународних стандарада у овој
области.
Устав Републике Српске у дијелу који се односи на људска права
и слободе, између осталог, гарантује људско достојанство, тјелесни и
духовни интегритет, човјекову приватност, лични и породични живот.
Такође Уставаом Републике Српске, поред осталог, утврђено је да свако
има право на рад и слободу рада, принудни рад је забрањен, свако је
слободан у избору занимања и запослења и под једнаким условима му
је доступно радно мјесто и функција.
У складу са уставним гарантијама, донешен је Закон о раду који је
ступио на снагу 16. 11. 2000. године и од тада се може говорити о неком
озбиљнијем приступу и односу када је у питању заштита од злостављања
на раду и у вези са радом. Овај закон штити лични интегритет запослених
тако што прописује да радник и лице које тражи запослење не може бити
стављено у неравноправан положај код остваривања права по основу
рада и права на запослење због расе, етичке припадности, боје коже,
пола, језика, религије, политичког или другог мишљења и убјеђења и
других обиљежја утврђених чланом 5. Закона о раду. Значајнији напредак
је учињен 2007 године када су извршене измјене и допуне Закона о
раду и када су забрањена посредна и непосредна дискриминација по
наведеним дискриминаторним основама, узнемиравање и сексуално
узнемиравање, насиље по основу пола, као и систематско злостављање
радника од послодавца и других радника.
Међутим, ни овим последњим измјенама Закона о раду у пракси
нису остварени задовољавајући резултати у заштити од злостављања на
раду а истовремено су се јавиле нове опасности и изазови кроз процесе
глобализације и европских интеграција који представљају тренутне
изазове за радно законодавство уопште а посебно за положај радника
на које такође треба дати одговор.

2 Републику Српску, за потребе овог рада, изједначавамо са другим државама,
због потпуне суверености у области рада.
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1. Заштита од злостављања на раду - тренутно стање
У Републици Српској постоји нормативни и институционални
оквир заштите радника од злоставаљања на раду и у вези са радом
али је веома дискутабилно у којој мјери он обезбејђује заштиту од
злостваљања у пракси. Да би смо дали оцјену садашњег стања ове
заштите морамо прије свега сагледати законска рјешења и институције
које обезбјеђују ту заштиту. Право радника на заштиту од злостављања
на раду у Републици Српској има уставни карактер јер се у члановима
39. и 40. Устава Републике Српске, право на рад прописује као једна
од основних људских права и слобода. Тим одредбама је прописано да
свако, између осталог, има право на поштовање своје личности на раду,
из чега произилази право сваког радника да буде заштићен од сваког
вида злостваљања на раду или у вези са радом, као и да се злостављање
санкционише. Уставне одредбе о праву на рад везане су за друге одредбе
Устава Републике Српске које гарантују достојанство и сигурност,
неповредивост физичког и психичког интегритета човјека, његове
приватности и личних права, као и то да нико не смије бити подвргнут
мучењу, нечовјечном или понижавајућем поступању.
Полазећи од уставом гарантованих људских парва и слобода,
приликом реформе радног законодавства током 2000-те године у
Републици Српској, водило се рачуна да се у складу са међународним
стандардима обезбиједи одговарајућа заштита радника и спријечи сваки
вид злостављања на раду и у вези са радом. Закон о раду је садржао
одредбу о забрани дискриминације ( члан. 5 ) која се односила само на
заштиту радника од дискриминације али не и заштиту од злостављања
на раду. Значајан напредак је учињен тек 2007. године, када је измјенама
и допунама Закона о раду први пут у Републици Српској уређено питање
забране злостављања на раду иу вез са радом.
Том приликом уведено је ново поглаваље у Закон, „Забрана дискриминације“, (чл..107-112), које садржи одредбе: о забрани непосредне и
посредне дискриминације, о узнемиравању и сексуалном узнемиравању
радника и лица које тражи запослење као и одредбе о праву тих лица
да могу пред надлежним судом да поведу поступак за наканду штете.
Овим измјенама и допунама први пут је прописано да су одредбе уговора
којима је утврђена дискриминација ништаве, што је било у складу са
укупним активностима које су тада провођене у оба ентитета Босне и
Херцеговине у вези усаглашавања радног законодавства са одредбама
Закона о равноправности полова у БиХ.3 Оваква рјешења су потврдила
присуство међународних радних стандарда у радном законодавству
3 Службени гласник Босне и Херцеговине број. 16/03.
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Републике Српске. Измјене и допуне Закона о раду које су и последње
измјене овог закона урађене су у партнерству са Гендер центром
Републике Српске који је значајно допринјео дефинисању института
„мобинга“ и „насиља на основу пола“, као облика насиља у ситему
радних односа чиме су у потпуности задовољени стандарди везано за
недискриминацију, полну и родну једнакост и џендер концепт уопште.
Једно од кључних достигнућа у тим измјенама је и чињеница да је терет
доказивања када се ради о тужби радника због учињене дискриминације
и злостављања на раду и у вези са радом на страни послодавца.
Иако су се нова законска рјешења односила и на забрану злостављања на раду нијен постигнут ефекат који је очекиван јер тим одредбама
никако нису на општи начин обухваћени сви могући модалитети кршења
уставом заштићеног и загарантованог права на рад. Злостављање на раду
и вези са радом има толико велики број могућих појавних облика, да се
заштита радника и лица које тражи запослење не може на задовољавајући
начин остварити примјеном одредаба чл. 107-111. и члана 112 Закона о
раду.
Када говоримо о институцијама које пружају заштиту од злостaвљања на раду и у вези са радом морамо имати у виду да се та заштита
углавном одвија на ковнеционални начин и прописана је Законом о раду.
Прије свега, ради се о заштити код послодвца затим код инспекције
рада и заштити код надлежног суда. Евидентно је да није омогућено
да се заштита од злостављања на раду остварује мирним путем пред
Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова јер Закон о мирном
рјешавању веома уско дефинише радне спорове.4
Злостављање на раду и у вези са радом је и даље остало присутно
у систему рада у Републици Српској и није било предмет посебних и
планских контрола од стране Инспекције рада већ се заштита сводила на
појединачно обраћање Инспекцији и подношење тужбе надлежном суду.
Анализирајући садашња законска рјешења која пружају заштиту
од злостављања на раду и у вези са радом у систему рада Републике
Српске може се констатовати следеће стање.
Заштита од злостављања на раду и у вези са радом која је уређена
Законом о раду, није адекватна јер не обезбјеђује потпуну заштиту
4 Према одредби члана 4. тачке. д), ђ) и е), Радним спором у смислу овог закона
сматрају се индивидуални и колективни радни спорови. Индивидуалним радним
спором, у смислу овог закона, сматра се спор поводом отказа уговора о раду, понуде
и закључивања уговора о раду под измјењеним околностима, неисплаћивања плата
и накнада, накнаде материјалне штете и отпремнине. Колективним радним спором,
у смислу овог закона, сматра се спор поводом закључивања, измјена и допуна, отказа
или примјене колективног уговора, остваривања права на синдикално организовање,
штрајк и других колективних права.
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радника и послодавца, као и других лица која су радно ангажована код
послодавца од разних облика злостављања на раду и у вези са радом,
што у великој мјери карактерише државе у транзиционом периоду.
У сада важећем Законо о раду нису јасно дефинисани и утврђени
могући облици злостављања на раду и у вези са радом и није потпуно
уређено спречавање злостављања на раду као једног од сегмената
укупне заштите радника у Републици Српској.
Практична примјена Закона о раду показала је да он не пружа
довољну заштиту у случајевима злостављања на раду и да је неопходно
обезбиједити ефикаснију и дјелотворнију заштиту радника у свим
случајевима злостављања на радном мјесту.
Питање спречавања злостављања на раду је само дјелимично
уређено Законом о раду, па је неопходно на систематичан начин уредити
спречавање злостављања на раду, предвидјети поступак и начин
остваривања права на заштиту од злостављања на раду код послодавца
и пред већ постојећим органима што сада није уређено.
Садашња законска рјешења не омогућавају заштиту од злостваљања
на раду и у вези са радом алтернативним методама односно мирним
путем јер злостављање на раду и у вези са радом није законом утврђено
као индивидуални радни спор.
Када је ријеч о заштити радника од злостављања на раду, морамо
имати у виду обавезе Босне и Херцеговине утврђене Споразумом о
стабилизацији и придруживању5 закљученим са Европском унијом, које
се односе на питања спречавања злостављања на раду, као и доношење
посебног прописа како би се извршило усклађивање са прописима
Европске уније, обзиром да EU acquis садржи изворе релевантне за ову
материју.
Усклађивање је неопходно извршити са примарним изворима
права Европске уније, а то је Уговор о Европској унији и Повеља о
основним правима Европске уније у којима су садржане одредбе које
уређују предметну материју.
У сегменту секундарних извора права Европске уније, усклађивање
је потребно извршити са: 1). Директивом 2000/43/ЕС, Савјета ЕУ од 29.
јуна 2000. године о примјени принципа равноправности лица без обзира
на расно или етничко поријеклo; 2). Директивом 2000/78/ЕС, Европског
Савјета од 27 новембра 2000. године која успоставља општи оквир за
једнак третман у запошљавању; 3). Директивом 2006/54/EC Европског
парламента и Савјета од 5. јула 2006. године о спровођењу принципа
5 Споразум о стабилизацији и придруживању закључен између БиХ и ЕУ ступио
је на снагу 01.06.2015. године
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једнаких могућности и једнаког третмана мушкараца и жена у питањима
рада и запошљавања (преиначена).
Тренутно стање заштите од злостављања на раду и у вези са радом
намеће потребу доношења посебног прописа о спречавању злостављања
на раду у Републици Српској, који треба да унесе новине у ову област
ослањајући се у великој мјери на већ постојеће законодавство у области
радних односа.
Савез синдиката Републике српске је као један од социјалних
партнера покренуо иницијативу за израду посебног прописа за
спријечавање злостављања на раду. Активности на изради посебног
прописа покренуте су у другој половини 2012. године, када је урађен
Нацрт Закона. У припреми и изради овог закона као чланови радне
групе учествовали су представници удружења послодаваца и синдиката,
чиме су обезбијеђене консултације са заинтересованим лицима и у
текст овог закона уграђени су и њихови ставови и сугестије, будући да
они заступају интересе и представљају послодавце и раднике, што је
предвиђено тачком 12. Смјерница за поступање републичких органа
управе о учешћу јавности у консултацијама у изради закона.6
Нацртом Закона о спречавању злостављања на раду7 предвиђено
је да се превенствено уреди начин и поступак спречавања злостављања
на раду и у вези са радом код свих послодаваца без обзира на карактер
власништва и облик организовања, у органима републичке управе и
локалне самоуправе и код послодаваца када ангажују рад лица ван
радног односа. Закон је садржо седам поглавља. Министарство рада
и борачко-инвалидске заштите je на основу Закључка Народне Скупштине Републике Српске број: бр: 01-16663/12, oд 07.11. 2012. године
организовало и спровело јавну расправу о Нацрту Закона о спречавању
злостављања на раду, којег је усвојила Народна скупштина истог дана,
а који је објављен на интернет порталу Народне скупштине.
Јавна расправа је обављена у шест регионалних центара Републике Српске и на расправама су активно учествовали представници
синдиката, Агенције за мирно рјешавање радних спорова, локалних
заједница, невладиних организација, грађани појединци а послодаваци,
иако су учествовали у изарди Закона исказали су веома мали интерес
па су учествовали само на јавној расправи одржаној у Бања Луци.
Текст Нацрта закона је у начелу прихваћен од стране свих учесника расправе осим што су послодаваци имали приједлоге за доградњу
појединих одредаба за које су имали посебан интерес. За стварање оп6 „Службени гласник Републике Српске“, број 123/08 и 73/12.
7 Нацрт Закон је усвојила Народна скупштина Републике Српске на сједници
одржаној 07.11.20012. године.
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штег консензуса око подршке синдиката и осталих учесника, од изузетног значаја била je чињеница да су представници социјалних партнера
били активно укључени у све фазе припреме текста Закона.
Нацрт закона је добио пуну подршку синдиката који сматрају
закон веома добрим рјешењем којим ће се постићи квалитетнија заштита.
Без обзира на такав став, синдикат је тежиште расправе усмјерио на
неколико важнијих одредаба Нацрта као што су: одредбе које говоре
о облицима злостављања и радњама којима се злостављање врши, о
облицима и модалитетима заштите, о тужбеном захтјеву и о висини
новчане казне за почињене прекршаје.
Послодавци који су као социјални партнери учествовали у изради
текста Закона и у расправи о том тексту заузели став да је закон у начелу
прихватљив али да његова проблематика не представља толико важан
друштвени проблем и да га треба доносити скупа са новим Законом о
раду.
Влада је прихватила сугестије и примједбе синдиката тако што је
прецизније дефинисала облике злостављања на раду и у вези са радом и
прецизирала радње којима се врши злостављање исте уградила у текст
Приједлога Закона .
Представници Агенције за мирно рјешавање радних спорова,
миритељи, арбитри као и многи други учесници јавних расправа су
подржали Нацрт закона изнијели примједбу на одредбе које говоре
о едукацији представника радника и праву на заштиту радника код
послодваца који укаже послодвацу на повреду општег интереса. Влада
је прихватила овај приједлог. Подршку Нацрту закона су дали и грађани
тражећи да се овим законом обухвате и други видови злостављања изван
рада и радног мјеста и да у овом закону своје мјесто нађу и невладине
организације које се боре против других видова злостављања. Влада
није могла прихватити овакве приједлге обзиром да се овај закон односи
само на злостављање на раду и у вези са радом, а да је питање рада
невалдиних организација и удружења уређено посебним прописима.
На јавним расправама представници Владе Републике Српске
који су објашњавали предложена рјешења предочили су да у ближем
и даљем окружењу постоје иста или слична рјешења која се предлажу
Нацртом закона. У Републици Србији постоји такав закон и одређена
искуства у примјени која су се дијелом могла користити у припреми
наведеног Закона.
Приликом израде Приједлога који је достављен Народној
Скупштини у даљњу процедуру Влада Републике Српске је имала
у виду све приједлоге, сугестије и мишљења који су дати на јавним
расправама који нису одступали од системских рјешења у области рада
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и запошљавања и који нису у супротности са финансијском и економском
политиком и преузетим међународним обавезама, анализирала и
уградила у текст Приједлога.
Приједлог Закона је у оквиру припрема за одржавање двадесетпете
сједнице Народне скупштине Републике Српске, а која је одржана
19.03.2013. године, разматран од стране одговарајућих скупштинских
одбора. Како Приједлог закона није добио подршку Одбора за привреду
исти није разматран на пленарној сједници Народне скупштине
Републике Српске.
На расправама пред одборима Народне скупштине о Приједлогу
Закона о спречавању злостављања на раду представници Уније удружења
послодаваца су успијели излобирати чланове Оддбора за привреду да
предложе да Влада повуче Приједлог са сједнице Народне скупштине
јер треба у већој мјери узети у обзир интересе послодаваца и овај закон
ставити у процедуру скупа са Законом о раду8. На овај начин пропао је
покушај и заједнички напор да се у Републици Српској на систематичан
и квалитетан начин уреди заштита од злостављања на раду и у вези
са радом у складу са међународним и регионалним стандардима и
искуствима других земаља из окружења.
Од тада па све до данс питање уређења заштите од злостављања на
раду доводи се од стране послодаваца у везу са припремом и израадом
новог Закона о раду и такав став користи у разговорима са остала два
социјлана партнера. Савез синдиката Републике Српске је као и велики
број надлежних органа мишљења да се питање заштите од злостављања
на раду и вези са радом треба уредити посебним прописом и да га не
треба доводити у везу са доношењем новог Закона о раду. Међутим, Влада
Републике Српске након повлачења Приједлога Закона из процедуре није
о овом питању још заузела коначан став што на неки начин охрабрује
послодаваце да доношење овог закона везују и условаљавају израдом
новог Закона о раду.

8 Активности на припреми новог Закона о раду су почеле 05.05.2010 године
закључивањем Споразума међу социјалним партнерима , према којем је требало нови
Закон о раду донијети у наредних 18 мјесеци. Од тада па до данас у плану рада Владе
Републике Српске и Народне скупштине за сваку годину планирано је доношење Закона
о раду. Припреми и изради новог Закона о раду није се приступило 2011 године јер су
тада припремана и доношена два системска закона у области пензијског и инвалидског
осигурања и у области борачке заштите док се касније није могао постићи консензус
социјланих партнера око припреме и израде новог Закона о раду. И у овој години је
у палну рада Владе и Народне скупштине Републике Српске доношење новог Закона
о раду.
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2. Заштита од злостављања раду и тренутни изазови
Тренутно стање нормативне и институционалне заштите од
злостављања на раду и у вези са радом, ставови социјалних партнера
а посебно неодређен став Владе Републике Српске и присутан тренд
раста случајева злостављања на раду и у вези са радом представља
велики изазов за надлежне органе и социјалне партнере и укупну јавност
Републике Српске када је ријеч о заштити парва радника у цјелини.
Поред ових изазова створених од стране домаћих актера приликом
покушаја доношења посебног прописа о заштити од злостављања на раду
и у вези са радом, присутни су и изазови које намећу страни ауторитети,
првенствено Међународни монетарни фонд условаљавајући финасијске
аранжамане Буџету Републике Српске доношењем новог Закона о раду
те изазови које ствара обавеза усклађивања законодавства у обалсти рада
и запошљавања са Споразумом и стабилизацији и придруживању који
представљају велику неизвјесност за социјлане партнере у Републици
Српској.
Након доношења новог Закона о раду као одговора на економске,
политичке и правне изазове процеса тарнзиције у Републици Српској
јављају се глобализација и дерегулација рада као нови процеси и изазови
за радно законодавство и систем рада Републике Српске који су у великој
мјери оптеретили научне и стручне кругове. Већина стручњака је сагласна да је глобализација у економском смислу удружени систем пословних
односа који тежи премјештању роба, услуга, информација и капитала
(преко међудржавних граница), уз ниске трошкове и велику брзину, те
технолошки систем који се користи средствима производње, транспорта
и комуникације како би омогућио такво измјештање.
Промјене које се дешавају усљед глобализације економије доводе
до дерегулације радних односа. Политика дерегулације тржишта рада
за последицу има „пораст флексибилности“ радне снаге. У складу са
начелима глобализације, политике дерегулације тржишта рада заснивају
се на идеји да би „смањење“ заштитних елемената институционалног
карактера требало ослободити тржишне силе и елминисати „крутости“
преовлађујућих модела регулатива рада. Флексибилност тржишта рада
је стога изједначена са либерализацијом законских и колективних прописа о раду.
Другим рјечима, мјере које су биле првобитно креиране да заштите
раднике сада се сматрају као примарне „препреке“ економском расту.
„Индустрија привременог запослења постала је не само производ, већ и
активни учесник у реконструисаним активностима тржишта рада. Све
растући трендови дерегулације омогућавају послодавцима да заобиђу
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примарно тржиште рада и на тај начин избјегну давање било какве
правне заштите запосленима“.9
Промјене на тржишту рада дјелом су наметнуте споља, од стране
економских фактора, дијелом су резултат жеље самих држава да на тај
начин привуку капитал. Као најзначајнији позитиван ефекат по раднике
наводи се да ће то повећати запошљавање, чиме ће се надокнадити
жртвована сигурност запослења. Испоставило се да то баш није тако.
Чак и када би флексибилизација стварно резултирала повећањем
запослености, стална несигурност приморава људе да прихвате било
какав посао под било којим условима. А једноставно није тачно да је
боље имати било какав посао него никакав. Јер „Свако има право на
задовољавајућу накнаду која њему и његовој породици обезбјеђује
егзистенцију која одговара људском достојанству...10
Нико реалан, наравно, данас не заговара повратак на концепт
радног односа какав је био, у не тако давној прошлости, нарочито у
социјалистичким земљама Европе. То није могуће, а питање је и колико
је исправно. Међутим, тврдње да је радно законодавство препрека
економској ефикасности и да радне односе треба препустити тржишту,
гдје ће понуда и тражња диктирати ниво права и гдје ће радници и
послодавци „равноправно“ преговарати о условима рада, представља
другу крајност. Иза ње се крију само себични мотиви да се богатство
веома малог броја јединки и даље безгранично увећава, док ће огромна
већина падати све ниже и ниже, доприносећи „економској ефикасности“.
Радно законодавство заиста остаје национално и не постоји
контратежа транснационалном економском одлучивању, било регионална
или међународна. Радни стандарди су углавном локални. То је случај
и са радним стандардима садржаним у конвенцијама међународне
организације рада. И ако међународне, ове конвенције се ратификују
од стране националних влада и примјењују се на националном нивоу.11
Одговорност је, дакле, на свакој држави понаособ. Од њене снаге
да се одупре притисцима и промишљености оних који њоме управљају,
зависиће и положај њене радне снаге. Посебно је важно реално
процјенити (евентуалне) користи од (даље) флексибилизације радних
односа. С друге стране, пажњу треба посветити и заштити постојећих
9 Р. Брковић, Флексибилно тржиште рада у условима глобализације, Четрнаести
Златиборски правнички дани Зборник радова са савјетовања правника, стр.114,
Београд, 2011.год.
10 Општа деклерација о правима човјека, чл.23.
11 Г. Обрадовић, Флексибилизација радних односа –узроци и границе, Радно и
социјално право, часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, број 1/2008,
Београд, стр.210.
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нивоа права. Њихов ефекат је често много мањи услед непостојања
одговарајуће заштите, пре свега инспекцијске.12
Када је ријеч о фкелсибилним облицима рад морамо се осврнути
на Закон о раду Републике Српске који је уредио и у систем рада увео
мноштво различитих облика рада и запошљавања због чега се с пуним
правом поствља питање даље дерегулације односно флексибилизације
облика рада и самог тржишта рада у Републици Српској и докле треба
ићи у том процесу и какви прописи у овој области треба да изгледају, да би
у потпуности одговорили захтјевима глобализације и флексибилизације
како међународних тако и регионалних захтјева који се понекад граниче
са ултиматумима. Оправдано се поставља питање шта је са заштитом
радника и спречавањем злостављања на раду које би у оваквим односима
било још присутније и израженије.
Поред појаве дерегулације радног односа сматармо да је за будућа
права и заштиту радника уопште од великог значај флексибилно
запошљавање, које заговарају међународни ауторитети, који поред
мноштва постојећих флексибилних облика рада у Републици Српској
на мала врата уводе нове облике запошљавања који представљају новину
у односу на досадашњи начин запошљавања односно регулисања односа
између радника и послодавца.
Ти нови облици запошљавања су: запошљавање у агенцијама за
привремено запошљавање и запошљавање код послодаваца који се баве
уступањем људских ресурса. Оваква законска рјешења се већ налазе у
Закону о раду Републике Хрватске.13
Нови облици запошљaвања који су се појавили у систему рада
Републике Хрватске, Црне Горе и неких других земаља окружења нису
још нашли своје мјесто у систему рада Републике Српске. Полазећи од
тога да се Босна и Херцеговина а тиме и Република Српска налазе у
фази припрема за кандидатуру за пријем у чланство Европске уније, за
очекивати је да ће се наредне активности мултинационалних компанија,
надлежних органа и представника Европске уније одвијати у правцу
да се и у Републици Српској и цијелој Босни и Хецеговини успоставе
овакви или слични облици запошљавања који се називају“ флексибилно
запошљавање или флексибилни радни однос“.
Највећа опасност за увођење флексибилних облика рада је присутна
у жељи Републике Српске и Босне и Херцеговине, као земаља у развоју,
да привуку стране инвестиције, снижавајући своје радне стандарде и
не водећи рачуна о ефектима који се очекују од страних инвестиција.14
12 Ибид, стр. 210.
13 Закон о раду Републике Хрватске („ Народне новине“ бр. 149/09).
14 Р. Кличковић, Флексибилизација и дерегулација тржишта рада у Републици
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Иако још о овим појавама није било разговора међу социјалним
партнерима који су мјеродавни да дају оцјену да ли су се стекли друштвени и економски услови за прихватање нових облика запошљавања и
њихово увођење у радно законодавство, ови облици запошљавања су се
појавили у прописима о класификацији и регистрацији дјелатности.15
Обзиром да има најаве и захтјева за регистрацију субјеката у циљу
обављања наведених дјелатности, у будућем периоду ће бити неопходно
отворити то питање од стране социјалних партнера како би се обратила
посебна пажња на аспект заштите права радника код ових нових облика
запошљавања под условом да они нађу мјесто у систему рада. Самтрамо
да нови облици запошљавања представљају мјесто рада на којем ће се
више кршити права радника и вршити злостављање на раду и у вези
са радом у односу на оне облике које познају садашња рјешења Закона
о раду Републике Српске. .
Несумњиво је да наше друштво и друге земље16 које нису
уредиле то питање неће моћи дуго одолијевати притисцима економске
глобализације и страних инвеститора и да ће „прекарни рад“ којима се
заснива „несигурнији“ радни однос у будућности имати одговарајуће
мјесто у систему рада и у укупним друштвено-економским односима и
да представља велики изазов за наше радно законодавство.
Каква је перспектива нових облика запошљавања у систему рада
Републике Српске, када ће и у којој мјери бити уведени у систем рада
зависи од времена и степена постигнутог консензуса између социјалних
партнера у процесу социјалног дијалога и ставова и притисака креатора глобалног економског поретка у виду изазова које са собом носи
глобализација у 21 вијеку.
3. Приједлози за унапређење заштите од
злостављања на раду у Републици Српској
Полазећи од тренутног стања заштите од злостављања на раду и
у вези са радом и напред наведених изазова са којима је суочен систем
рада у Републици Српској, сматрамо да је у циљу опште заштите радника
на раду и у вези са радом потребно посебним прописом уредити питање
Српској“. Правна ријеч часопис за правну теорију и праксу број 27/2012. ISSN: 18400272, издавач Удружење правника Републике Српске. Бања Лука, стр. 667-692. 2012
година.
15 Закон о класификацији дјелатности Републике Српске (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 66/13), Уредба о класификацији дјелатности Републике
Српске(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 8/14),
16 Ово питање од земаља насталих на подручју бивше СФРЈ, једино је законом
уредила Република Хрватска.
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заштите од злостављања на раду и у вези са радом као веома важним
сегментом укупне заштите и битним фактором достојанственог рада
сваког радника.
Тим прописом би требало уредити начин и поступак спречавања
злостављања на раду код свих послодаваца без обзира на карактер
власништва и облик организовања, у органима републичке управе
и локалне самоуправе и код послодаваца када ангажују рад лица ван
радног односа.
Посебно би требало у дефинисању облика злостављања водити
рачуна о природи радњи и посљедицама по злостављано лице и
злостављање дефинисати као свако активно или пасивно понашање
према раднику, групи радника или послодавцу, односно свако понашање
физичке, психичке или сексуалне природе код послодавца, а које се врши
са циљем угрожавања или представља угрожавање достојанства, угледа,
личног и професионалног интегритета, здравља, положаја радника и које
изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво
окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се радник
изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос
или откаже уговор о раду или други уговор.
У том пропису одговарајуће мјесто треба да нађе и питање
обавезе и одговорности у вези са злостављањем. Неопходно је обавезати
послодвца да радника заштити од злостављања и да одговара за штету
коју одговорно лице или радник, вршећи злостављање, проузрокује
другом раднику код истог послодавца. Такође је неопходно утврдити
и обавезу за радника да се уздржи од понашања које представља
злостављање и понашања које представља злоупотребу права на заштиту
од злостављања као и одговорност ако злоупотреби право на заштиту
од злостављања.
Питање које би требало да има најзначајније мјесто у том пропису
је питање поступка за остваривање права на заштиту од злостављања.
Први начин и покушај заштите радника од злостављања треба да буде
заштита која се остварује код послодавца и то када радник сматра да
је изложен злостављању од других радника и трећих лица на раду и у
вези са радом.
Поред ове заштите прописом би требало предвидјети могућност
оствривања заштите и код других органа као што је покретање поступка
мирног рјешавања насталог спора код Агенције за мирно рјешавање
радних спорова Републике Српске. у складу са прописима којима је
уређено мирно рјешавање радних спорова.17
17 Закон о мирном рјешавању радних спорова („Службени гласник Републике
Српске“, бр.71/09 и 100/11)
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У поступку заштите од злостављања на раду не би изостали
стандардни начини заштите пред Инспекцијом рада и Управном
инспекцијом обзиром на надлежности као ни заштита од злостављања
пред надлежним судом. У поступку пред судом уколико радник–
тужилац учинио вјероватним да је извршено злостављање на раду и у
вези са радом, терет доказивања да није било понашања које представља
злостављање треба да буде на послодавцу у складу са рјешењем које
садржи Закон о раду и оно је правично, с обзиром на то да је најчешће вид
злостављања, злостављање радника од послодавца и у процесу рада.18
Као и код осталих прописа треба предвидјети и уредити
инспекцијски надзор над тим прописом који би требала да врши
Републичка управа за инспекцијске послове, посредством надлежних
републичких инспектора рада и инспектора у јединицама локалне
самоуправе. У дијелу који се тиче злостављања на раду и у вези са радом
у републичким органима управе и јединицама локалне самоуправе
надзор би требала вршити Управна инспекција.
Посебан пропис би требао да садржи казне за учињене прекршаје
у складу са општим прописима којима се утврђује висина казне за
прекршаје у Републици Српској. Поред послодавца, прекршаји и казне
би требало прописати и за одговорна лица код послодавца, који такође
у том статусу чине прекршаје уколико не предузимају или пропуштају
одређене радње ради спречавања злостављања на раду.
4. Како донијети посебан пропис за
заштиту од злостављања на раду
У овом раду смо, на основу анализе тренутног нормативног и
институционалног уређења заштите од злостављања на раду и у вези
са радом указали на потребу доношења посебног прописа о заштити
од злостављања на раду и вези са радом У Републици Српској. Такође
смо сагледали и досадашње заједничке активности социјалних
партнера на доношењу посебног прописа као и опструкције једног од
њих везано за доношење посебног прописа. Имајући у виду чињеницу
да садашња законска рјешења не обезбејђују адекватну заштиту од
злостављања на раду и у вези са радом сматрамо да је неопходно
одмах приступити доношењу тог прописа. Полазећи од чињенице да
су у том парвцу проведене одређене заједничка активности социјалних
партнера потребно је да они постигну сагласност по том питању и да се
18 Предложено рјешење је у складу са чланом 8. став 1. Директиве 2000/43/ЕС о
судским и административним процедурама у којем је одређено да је, у случају спора
пред судом, на послодавцу терет доказивања да није било злостављања.
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узме у обзир чињеница да се раније урађен текст Закона о спречавању
злостављања на раду налази у фази Приједлога и да треба искористити
ту предност и нставити даљње активности у складу са одговарајућим
процедурама.
Обзиром на тренутне односе међу социјалним партнерима
досадашња искуства и став Уније удружења послодваца Републике да
доношење посебног прописа у вез ових питања условљава доношењем
новог Закона о раду неопходно је дати одговор како покренути прекинуте
активности и донијети Закон о спрјечавању злостваљања на раду.
Сматрамо да би одговор требао бити у чињеници да рјешења
у посебном пропису буду усмјерена ка постизању равнотеже између
интереса радника и послодаваца и постизању што веће сагласности
око питања заштите од злостављања на раду и доношењу тог прописа
независно од новог Закона о раду.
Доношење посебног прописа о заштити од злостављања на раду
је врло захтјеван и одговоран посао јер се ради о важном закону из
радноправне области који мора наћи своје мјесто у правном систему
Републике Српске. Ту одговорност требају да носе сва три социјална
партнера обзиром да су заједнички креирали законска рјешења у свим
ранијим прописима из радноправне области укључујући и Закон о раду
који није на адекватан начин рјешио овај вид заштите радника.
Приликом припреме новог текста Закона о спријечавању злостављања на раду, обрађивач односно сва три партнера морају имати у виду
постојећи Приједлог Закона који је повучен из процедуре, резултате
јавне и стручне расправе о том закону, међународне радне стандарде,
хармонизацију са европским прописима и новим законима који су у
међувремену донешени у Републици Српској.
Пред Владом стоји задатак да снагом аргумената доведе до
усаглашавања ставова Савеза синдиката Републике Српске и Уније
удружења послодваца везано за доношење посебног прописа независно
од новог Закона о раду како би се промјенили ставови и неповјерење
које је исказано у последње четири године када су отпочеле активности
у вези промјена Закона о раду.
Сматрамо да би посебни пропис о заштити од злостављања на
раду и у вези са радом у знатној мјери побољшао положај радника а
тиме и послодваца у систему рада и у пракси обезбједила Уставом
гарантована права и слобода рада и да он представља неминовност у
систему рада Републике Српске.
Да ли ће доћи до доношења посебног прописа односно да ли ће се
наставити прекинуте активности на доношењеу Закона о спрјечавању
злостављања на раду независно или скупа са Законом о раду у овој
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години или касније зависи од степена усаглашености ставова социјланих
партнера по овом питању и одлучности Владе Републике Српске да
снагом аргумената измјени став Уније удружења послодваца да се
доношење ова два закона не доводи у везу, водећи при том рачуна да не
додатно не угрози већ нарушени ниво социјалног дијалога и партнерства
у Републици Српској.
Закључна разматрања
Заштита од злостављања на раду тренутно је уређена Законом о
раду и није довољна гаранција за заштиту од злостављања на раду и у вези
са радом. Прије свега Закон о раду не дефинише све облике злостављања
на раду и у вези са радом, не уређује поступак за остваривање права
на заштиту, не предвиђа санкције за прекршаје итд. Тренутно законско
рјешење предвиђа само судску заштиту и утврђују обавезу за послодваца
да предуземе мјере у циљу спречавања насиља и узмнемиравања на раду,
што не обезбјеђује потпуну заштиту од злостављања на раду.
Тренутно стање заштите радника од злостављања на раду и у
вези са радом, које у Републици Српској није на задовољавајућем нивоу
захтијева доношење посебног прописа о спречавању злостављања на
раду који треба да побољша квалитет те заштите.
Посебни пропис би требао да обезбједи: прецизно дефинисање
свих облика злостављања; утврђивање радњи којима се врши
злостављање; обавезе и одговорности у вези са злостављањем; поступак
за остваривање права на заштиту од злостављања, заштиту која се
остварује код послодавца, код Агенције за мирно рјешавање радних
спорова, код Инспекције рада и код суда; инспекцијски надзор и казнене
одредбе за прекршаје.
За очекивати је да ће Влада Републике Српске снагом аргумената
измјенити став Уније удружења послодваца да се доношење Закон о
спречавању злостављања на раду који ће се на систематичан, ефикасано
и дјелотворно уредити питање спречавања злостављања на раду и у вези
са радом у Републици Српској не доводи у везу са доношењем новог
Закона о раду, водећи при том рачуна да се додатно не угрози већ нарушени ниво социјалног дијалога и партнерства у Републици Српској.
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Protection from Workplace Harassment in the Republic
of Srpska – State of Play and Perspectives
Summary
Workplace harassment occurs in the Republic of Srpska, as well as in
other transitional countries.At the moment the matter of the prevention of
workplace harassment is partially regulated by the Labour Law. However,the
labour system and social relations in the Republic of Srpska are faced with
big political and economic challenges due to globalization process,which is
why it is necessary to regulate the protection from workplace harassment
systematically, to provide for a procedure and manner of exercising the right
to protection from workplace harassment within the employer system and at
relevant inspection, judicial and other authorities.
Social partners were committed to adopting a separate regulation
on protection from harassment and it was attempted in 2013, but draft Law
on Prevention of Workplace Harassment was withdrawn from the adopting
procedure under the influence and lobbying of the Union of Employers’ Association of the Republic of Srpska.The attempt failedin terms of regulating the
area of the protection from workplace harassment in a more detailed and
comprehensive manner than it is regulated in the Labour Law andin accordance with international and regional standards and the experiences of the
neighbouring countries with the prospect ofmaking progress in the protection
of the employees’ rights.
lations.
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ПОЛОЖАЈ ЖЕНА НА ТРЖИШТУ РАДА И У
СИСТЕМИМА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ –
историјско компаративна анализа
Апстракт: Предмет рада је упоредно историјски приступ
положају жена на тржишту рада и у системима социјалне
сигурности. Аутор настоји да пронађе нит између положаја
жена у системима социјалне сигурности и променама које су
погодиле тржиште рада у последњих сто година. У тексту је
приметно подцртан различит третман жена на тржишту рада
у западноевропским земљама у односу на источновропске земље
које су током највећег дела двадесетог века претежно биле
уређене по социјалистичком моделу уставности. Посматрајући
наведене промене кроз историју, аутор уочава да су жене имале
тежак задатак да покушају да пронађу један вид равнотеже
између сопствене породице и тржишта рада, а услед бројних
друштвено економских промена које су погађале Европу током
читавог двадесетог века. Аутор тежи да истакне предности
рада са непуним радним временом у савременим системима.
Посебна пажња је посвећена утицају Међународне организације
рада, регулативе Европске уније и Бевериџевог плана на положај
жена на тржишту рада и уједно у системима социјалне
сигурности. Најзад, аутор анализира садашњи положај жена у
системима социјалне сигурности и доводи у питање оправданост
постојања института породичне пензије за удове/удовце.
Кључне речи: социјална сигурност; тржиште рада; равноправност полова; породичне пензије за удове/удовце; рад са
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* filip.bojic@ius.bg.ac.rs
* Рад примљен: 06.07.2015.
Рад прихваћен: 19.08.2015.

119

Филип Бојић, Положај жена на тржишту рада и у системима социјалне
сигурности.., Радно и социјално право, стр. 119-136, XVIV (1/2015)

Увод
Уочљиво је да се положај жена у систему социјалне сигурности
константно мењао, нарочито у последњих сто година, већином као
последица промена у структури породице. Жене су у највећем броју
случајева током прве половине двадесетог века биле осигуране посредством својих супружника. Данас, у развијеним европским државама,
све је мање жена домаћица које се примарно баве домаћинством, те
основна права из социјалног осигурања у земљама у којима доминира
Бизмарков модел социјалног осигурања, углавном остварају у својству
осигураника, а на основу уплате доприноса за основне гране социјалног
осигурања. Женски осигураници остварују право на старосну пензију
равноправно као и мушки осигураници, за разлику од ранијих времена
када су већином обезбеђиване посредством мужевљевих прихода или у
случају смрти супруга, посредством института породичне пензије. На
самом почетку, потребно је направити дистинкцију у погледу положаја
жена у системима социјалне сигурности и одредити јасну везу са
положајем жена на тржишту рада. У вези са тим, ваља напоменути
да је дуги низ година различито посматрана улога жена на тржишту
рада у западноевропским земљама у односу на источновропске земље
које су током највећег дела двадесетог века, претежно биле уређене по
социјалистичком моделу уставности. Примера ради, жена у Совјетском
Савезу имала је видно различита социјална права у односу на жену у
Француској, нарочито током педесетих и шездесетих година двадесетог
века. Осим тога, положај жене у једном друштву, а у вези са тим и промене
које су се дешавале унутар породице, посредно је утицао нарочито на
концепт заштите преживелих супружника, а уједно и на остваривање
права на породичну пензију удове, односно удовца.
1. Укључивање жена на тржиште рада –
вечита борба за равноправност
Посматрајући наведене промене кроз историју, жене су имале
тежак задатак да покушају да пронађу један вид равнотеже између сопствене породице и тржишта рада. Према Сандри Фридман (Sandra Fredman), још од најранијег периода и усвајања Закона о сиромашнима 1601
године током владавине краљице Елизабете I, па све до друге половине
двадесетог века, жене су биле искључене из класе независних појединаца
који су свој допринос друштву давали кроз свој плаћени рад и који су на
тај начин остваривали своја социјална права, а насупрот томе женама се
приступало као зависним у односу на мушкарце, те су и њихова права
на социјалне престације на сличан начин третирана.1
1 S. Fredman, Women and the Law, Clarendon Press, Oxford, 1997, стр. 83.
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Жене су у већем броју бирале да остану својим кућама и да брину о
деци и породици. Нарочито је овај концепт био присутан у традиционалним типовима породица. Традиционални модел породице заснивао се на
концепту породичног домаћинства, где је постојала тачна подела улога
између чланова породице у оквиру које је мушкарац – глава породице
радио и обезбеђивао основна животна средства за остале чланове, док би
на другој страни, жена остајала код куће и преузимала улогу домаћице,
водећи бригу о домаћинству и деци.2 Такође, мора се имати у виду да је у
ранијим периодима више била изражена међугенерацијска солидарност
између млађих и старијих чланова породице, па су сходно томе, женски
чланови домаћинства преузимали бригу о старим и изнемоглим члановима. У нашем народу дуго је био присутан и концепт обезбеђивања
социјалне сигурности у оквиру сеоских домаћинстава – породичних задруга, нарочито у периоду када је већина српског становништва живела
на селу.3 Између чланова породичних задруга вековима је био изграђен
јак осећај узајамности и солидарности, тако да у ситуацијама када за
поједине чланове задруге наступи социјални ризик старости, млађи
чланови су настављали да воде бригу о њима све до краја живота. Ваља
напоменути да су посебну улогу у задругама преузимали женски чланови домаћинства, којима је остављен рад у кући и брига о деци, док
су мушки чланови издржавали супругу и целу породицу, остварујући
приходе унутар или изван задруге.4
2 О традиционалном моделу породице пише и Оливера Бурић Чуковић, па
традиционални тип породице дефинише као „тип код кога се материјална основа
породичног живота одликује тим што породица има у свом буџету мање новчаних
средстава на располагању, те је и опремљеност домаћинства слабија. Односе међу
супружницима карактерише пре свега положај мужа као исључивог храниоца породице,
само муж врши снабдевање породице новцем. Жена није запослена за зараду ван
куће, осим положаја супруге-мајке у породици не заузима других положаја ван ње.
Породичне послове обавља жена и не ужива мужевљеву помоћ“. О. Бурић-Чуковић,
Промене у породичном животу настале под утицајем женине запослености, Институт
друштвених наука, Београд, 1968, стр. 23.
3 Српски грађански законик дефинише задругу као „заједницу имања и живота
између сродника било крвних било грађанских“. Ж. Перић, Задружно право по
грађанском законику Краљевине Србије- део први, друго поправљено издање, Београд,
1924, стр. 5.
4 Станимировић наводи да су иста правила важила и код Турака и да су била
предвиђена шеријатским правом. В. Станимировић, „Снага обичаја – породица у
Српском грађанском законику између старог и новог“, Српски грађански законик 170
година, Правни факултет Универзитета у Београду, 2014, стр. 152.
„Задругом је управљао задружни старешине (увек особа мушког пола), кога је
бирао задружни савет. Старешина је могао пуноважно за задругу обављати само акте
управљања, али није имао власт располагања задружном имовином. Он је вршио
распоред задружних послова, одређивао начин искоришчавања добара, прибирао
и отуђивао плодове, вршио набавке, исплаћивао јавне дажбине, водио спорове“.
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Потребно је узети у обзир и чињеницу да су се жене махом одлучивале да остану код куће и услед недовољно развијених права у браку
кроз историју. По ступању у брак, имовина коју је жена поседовала
пре брака, постојала је аутоматски имовина супруга.5 Дуго времена у
европским законодавствима није постојао институт брачне имовине.
Још интересантније делује податак да у случају да је жена остваривала
радом одређене приходе током брака – на њих је право располагања имао
супруг. Управо из свих горе наведених разлога, вероватно није постојала
мотивација код жена да траже запослење, па су се одлучивале да обављају
кућне послове. Муж је радио и остваривао приходе за домаћинство, али
проблеми су настајали у случају смрти мужа, посебно за жену без радног
искуства, који су се превасходно огледали кроз питање како обезбедити
минимум егзистенције како за себе, тако и за децу. Стога је било важно
да се жене што раније укључе у тржиште рада и да се мање ослањају
на институт породичне пензије, на коју су остваривале право на основу
уплате доприноса од стране преминулог супружника.6
Међутим, у тренутку када су жене током периода индустријализације одлучиле да ступе на тржиште рада и када су почеле да
Опширније у Правној енциклопедији, Савремена администрација, Београд, 1979, стр.
999-1001.
5 S. Fredman, op.cit, стр. 40.
6 Први такав акт значајан за зачетке социјалног осигурања у Србији и даљи развој
социјалних права, а нарочито породичних пензија представља „Уредба о пензији
удовица и сирочади чиновника“ донета 1843. године. Уредбом је установљен Фонд
пензијски за удовице и сирочад чиновника са циљем да се обезбеде удовице и деца
почивших чиновника. Фонд се првенствено финансирао из плата и пензија чиновника.
Од сваке чиновничке плате одузимао би се један део-проценат који би се директно
уплаћивао у фонд. Сви чиновници имали су обавезу да уплаћују средства у фонд без
обзира да ли су били ожењени или неожењени. Према Уредби право на пензију су
имале удовице чиновника, које би ово право уживале до своје смрти или евентуалне
преудаје, као и деца и то мушка до 21. године и женска до навршене 18. године. Држава
је такође настојала да обезбеди не само чиновничке удовице и сирочади, тако да је
током друге половине 19. века усвојено неколико закона и уредби које су регулисале
право на породичну пензију учитељских удовица и њихове деце. Принцип на којем
су почивали ови закони био је скоро идентичан начелима из закона о чиновничким
удовичким пензијама. Учитељи су били обавезни да током свог радног века издвајају из
својих редовних зарада 4% и да их уплаћују у посебни фонд из којег би се финансирале
пензије. Право на пензију су уживале и удовице знаменитих српских војсковођа, хероја
и државника. Прва жена која је остварила право на пензију била је удовица Вожда
Карађорђа, Јелена Петровић која је ово право добила на основу решења Државног
савета и тадашњег Кнеза српског Михаила Обреновића. Опширније: Уредба о пензији
удовица и сирочади чиновника, 1843, Сборник закона и уредба издани у књажевству
Србском од 1. јануара 1847 до конца декембра 1848, књига II, Београд, 1845; Закон о
пензији учитељских удовица и њихове деце, Зборник закона и уредаба издатих од 11.
јануара до 9 новембра 1885. године, Београд, 1885; Д. Николић, Српске краљици и
царице, Деспотовац, 1998. стр. 228.
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остварују право на зараду, услови рада су били много неповољњији,
а зараде неупоредиво ниже, него што су били услови рада под којим
су обављали послове мушкарци. Потпуна слобода уговарања давала
је могућност послодавцима да диктирају услове рада и чешће су у том
периоду на непримерене улове и на ниске зараде пристајале жене, него
мушкарци. Велике разлике у зарадама између мушке и женске радне
снаге у првом периоду индустријализације, а и касније су сигурно још
један од разлога услед којег су се жене ипак одлучивале да не заснивају
радни однос и да на тај начин обезбеде себи неки облик социјалне сигурности у случајевима наступања неког од социјалних ризика. Још један
од разлога вероватно је и непостојање регулативе којом би се регулисало
радно време. Догађало се да се на местима рада остаје и по 13-14 сати
дневно и самим тим жене нису имале времена да се у довољној мери посвете својој кући и породици. Али, учешће жена на тржишту рада имало
је и позитивних страна на развој пре свега радног права, а посредно и
права социјалног осигурања. Прве интервенције државе догодиле су
се са циљем заштите права најугроженијих категорија радника - деце и
жена, па се следствено томе може узети у обзир да је у уређивање радних
односа од стране државе велики утицај имало управо и укључивање
жена у тржиште рада. Како Живковић наводи „рад деце и жена је био
још јефтинији од рада одраслих мушкараца, те услед наведеног, још од
XVII века у многим предузећима број жена превазилази број мушких
радника“7 Почетком XIX века, усвајају се први закони којима се регулише заштита деце и жена на рада, између осталог, 1841. године, усваја се у
Француској Закон о радном дану за жене и децу, а 1848. године у Великој
Британији се усваја Закон о 10-часовном радном времену за жене.8
Било је и оних који су сматрали да ће заштитно законодавство
имати негативан утицај на положај жена на тржишту рада. Тако, према
Фридмановој, Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill) и Хенри Фосет (Henry
Fawcett) сматрају да ће “заштитно законодавство само појачати већ присутну неједнакост у друштву која постоји између мушкараца и жена, а
нарочито ће лоше утицати на аутономију жена и на остваривање њиховог
право на рад, односно на предвиђеној могућности да саме изаберу да
7 Љ. Живковић, Проблеми правне природе уговора о раду (у светлости историје
и савременог друштвеног и привредног поретка), Београд, 1940, стр. 95-96.
8 Ваља напоменути и да је прва међународна конвенција у овој области, а у вези са
заштитом радника била Конвенција о забрани ноћног рада жена у индустрији, усвојена
на конференцији Међународног удружења за законску заштиту радника, одржаној 1906.
године у Берну. Опширније код Б. Шундерић, Право Међународне организације рада,
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001, стр. 35.
Б. Лубарда, Радно право, расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу,
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 165.
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ли ће приступити плаћеном раду и коју врсту послова ће обављати код
послодавца”.9 Занимљиву чињеницу представља податак да је делегација
Британског парламента 1841. године захтевала да се постепено све жене
повуку из фабрика из разлога јер је кућа главна сфера у којој жена треба да делује.10 Такође, препоручује се у наведедном периоду и забрана
запошљавања удатих жена у фабрикама, све док су им мужеви живи.
Међутим, и поред оваквих ставова, усвајају се закони којима видно долази до побољшања положаја жена на тржишту рада. Један од битних
фактора, који је утицао на правни положај жена на тржишту рада била
је и религија, јер према Види Чок, „жене које живе у друштву под јачим
утицајем религије, спорије стичу своја права у поређењу са женама које
живе у земљама у којима религија игра само секундарну улогу“. 11 То
се нарочито данас да приметити у исламским земљама, где је и даље
заступљен традиционални тип породице, и где је процентуално мали
број жена укључен у тржиште рада.
Пракса унапређења социјалног положаја жена се наставља и
током првих деценија двадесетог века. Од оснивања Међународне
организације рада 1919. године у Версају до данас, усвојене су бројне
конвенције којима се штите права жена на раду, а касније и конвенције
којима се прокламује једнакост плаћања мушкараца и жена за рад
једаке вредности. Како професор Петровић наводи „од самог оснивања
Међународне организације рада, постављена су два циља у области рада
жена, који се налазе и у самом Уставу Организације, с једне стране мора
се посветити пуна пажња заштити жена, а са друге стране истиче се
потреба награђивања женске и мушке радне снаге за рад исте вредности,
али би увек један од ова два принципа у одређеном тренутку односио
превагу над другим“.12 Сигурно је најзначајнија Конвенција бр. 100 о
једнакости плаћања мушкараца и жена, која је уврштена и у корпус
фундаменталних конвенција ове организације 1998 године, Декларацијом
о основним правима и начелима Међународне организације рада.13
И у оквиру законодавства Европске уније, акценат је стављен на
једнакост плаћања мушкараца и жена који обављају послове једнаке
9 S. Fredman, op. cit, стр. 68.
10 Ibid, стр. 70.
11 В. Чок, Правни положај жене и Уједињене нације, докторска дисертација,
Београд, 1963, стр. 12.
12 А. Петровић, Међународни стандарди рада, Правни факултет у Нишу, Ниш,
2009, стр. 197-198.
13 Све конвенције, препоруке и декларације Међународне организације
рада доступне су на интернет страници: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::;
Опширније и код Б. Шундерић, op. cit, стр. 184-185.
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вредности и заустављању сваког облика дискриминације како при
заснивању радног односа, тако и током самог рада, а касније и приликом
остваривања права из социјалног осигурања. Примера ради, Уговор о
функционисању Европске уније (Treaty on the Functioning of the EU),
саставни део Лисабонског уговора, у члану 157 наводи да ће „свака
држава чланица осигурати да се примењује принцип једнакости плаћања
мушкараца и жена за исти рад или рад једнаке вредности“14 И домаћи
прописи преузимају међународне стандарде, па се тако Законом о раду
Републике Србије предвиђа да се запосленима гарантује једнака зарада
за исти рад или рад исте вредности који остварују код послодавца.15
Значајано место заузима и Закон о равноправности полова, усвојен 2009.
године, којим се прокламује стварање једнаких могућности остваривања
права и обавеза, предузимање посебних мера за спречавање и отклањање
дискриминације засноване на полу и роду и поступак правне заштите
лица изложених дискриминацији.16 Законом се јасно наводе дужности послодавца да запосленима, без обзира на пол, обезбеди једнаке
могућности и третман, а у вези са остваривањем права из радног односа и по основу рада, као и право на једнаку зараду за исти рад или рад
једнаке вредности код послодавца.17
Очигледно је да је усвајање међународних конвенција и закона
током двадесетог века, којим се жене стављају у равноправан положај на
тржишту рада, утицало на то да жене све више напуштају домаћинства
14 Consolidated Version of the Treaty on the functioning of the European Union, Official
Journal of the European Union, 30.03.2010.
15 Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/2005... 75/2014) , чл. 104, ст. 2;
Општински суд у Ужицу је донео 9. октобра 2006. године пресуду у парничном
поступку по заједничкој тужби више жена ради накнаде штете због дискриминације на
основу пола приликом давања отказа и одређивања отпремнине. Суд је током поступка
утврдио да је послодавац приликом утврђивања износа отпремнине, одредио знатно
мање накнаде за жене у односу на мушкарце запослене у Ваљаоници алуминијума АД
Севојно. Посебно ваља напоменути чињеницу да се у образложењу одлуке Општинског
суда у Ужицу наводе и ратификовани међународни акти, које је Република Србија
дужна да поштује и примењује, између осталих и Конвенција бр. 100 Међународне
организације рада о једнакости плаћања мушкараца и жена. Пресуда Општинског суда
у Ужицу, преузета из брошуре: Ј. Зорић, Н. Дичић, Н. Петковић, Радна права жена у
Србији, Београдски центар за људска права, Београд, 2008, стр. 31-36.
16 Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, бр. 104/2009), члан
1; Опширније о наведеном Закону код С. Јашаревић, „Одредбе о раду у Закону о
равноправности полова и међународни стандарди“, Остваривање и заштита социјалних
права, Зборник радова са Саветовања правника, Београд, 2010, стр. 57-70.
Не треба заборавити и да највиши правни акт, Устав Републике Србије гарантује
равноправност полова – „држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија
политику једнаких могућности“. Устав Републике Србије (Службени гласник РС, бр.
98/2006), члан 15.
17 Закон о равноправности полова, члан 11., ст. 1. и члан 17.
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и да приступају тржишту рада без икаквих ограничења. Велики утицај
на “освешћивање жена” и на њихову еманципацију имале су свакако и
бројне феминистичке теорије, које су своју експанзију доживеле после
Другог светског рата, а као последица борбе за равноправност међу
половима започете још крајем 19. века широм Европе. Једна од основих
идеја феминистичког покрета је такође била равноправност у плаћању
мушке и женске радне снаге, на шта указују и брошуре из периода
успостављаља феминистичке идеологије.
2. Положај жена на тржишту рада у
западноевропским земљама
Међутим, и поред развијеног међународног и унутрашњег законодавства у погледу заштите жена на раду, као и константне борбе радничке класе за изједначавање права мушкараца и жена на тржишту рада,
током двадесетог века, у појединим земљама уочава се изненађујући
нови концепт положаја жена у погледу остваривања права на раду, којим
се положај жена деградира на одређени начин и враћа се на период пре
индустријске револуције. Наведена појава се нарочито уочава током
прве половине двадесетог века, посебно у западноевропским земљама
где је била развијена идеологија материнства, која се између осталог
развијала под паролом, напуштања радног места услед ступања у брак.18
У овим случајевима, жене би по ступању у брак одмах напуштале своје
радно место и у потпуности би се посвећивале својој породици, односно
мужу и деци. Изнова се успоставља концепт мушкарца као хранитеља
домаћинства и јединог који обезбеђује приходе за своју породицу.
Према Бевериџевом плану из 1942. године, на основу којег је
успостављен Бевериџев систем социјалне сигурности, нови концепт је
почивао на претпоставци о породици у којој се водећа улога додељује
мушкарцу, хранитељу породице, који ради пуно радно време током читавог свог радног века, а који је у браку са женом, домаћицом, којој је
намењена брига о домаћинству и породици.19 Током наведеног периода,
жене домаћице би биле социјално обезбеђене само посредством супруга
који је на основу свог рада уплаћивао доприносе за обавезно социјално
осигурање или су у већини случајева социјалне престације у Великој
Британији обезбеђиване посредством давања из буџета, заснованих на
тестовима прихода (means test).20 Домаћице, генерално гледано, према
18 S. Freedman, op. cit, стр. 80.
19 K. Rowlingson, “From cradle to grave: social security over the life cycle”,
Understanding Social Security- Issues for policy and practice, edited by Jane Millar,
Abingdon: The Policy Press, 2003, стр. 12.
20 Исти аутор тврди: “Иако су жене саставни део тржишта рада дужи временски
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Бевериџевом плану нису имале никаква социјална права, осим у случају
смрти супружника, када су остваривале право на породичну пензију
која им се исплаћивала доживотно или до ступања у нови брак.21 Осим
тога, Бевериџев план је предвиђао и опцију да се удатим, запосленим
женама даје могућност да плаћају само део доприноса и да се на тај начин обезбеђују за случај повреде на раду, а у случају уплаћивања пуног
износа доприноса, социјалне престације би се исплаћивале у умањеном
износу.22
Концепт социјалног обезбеђења посредством супружниковог права на доприносне социјалне престације, проширио се и на друге земље
Западне Европе, нарочито током педесетих и шездесетих година двадесетог века. Управо је у тим земљама у периоду после Другог светског
рата било изражено обезбеђивање жена, односно удовица посредством
института породичне пензије, јер саме жене нису остваривале своја права из социјалног осигурања посредством уплата доприноса за обавезно
социјално осигурање. Овај концепт био је изложен бројним критикама,
управо због идеје да се жена удаљи далеко од тржишта рада и да се
поново у потпуности посвети домаћинству и породичним обавезама.
Теоретичари феминизма су тврдили да је третман жена који је изнова
успостављен у западноевропским земљама, где су жене домаћице поново
зависне од својих мужева и сходно наведеној промени, материјално и
социјално обезбеђене посредством мушкараца, слабио њихову позицију
унутар брака, што доводи до недостатка сваког облика независности, те
отежава женама да побегну из насилних веза и успоставе домаћинство
независно од мушкараца.23 У појединим земљама, број запослених жена
је у наведеном периоду опао и услед високих износа новчаних додатака
који су припадали незапосленим мајкама.24
3. Положај жена на тржишту рада у
источноевропским земљама
Апсолутно супротан концепт је примењиван у источноевропским
земљама које су у том периоду биле уређене по социјалистичком моделу уставности у складу са начелом јединства власти. Током периода
период и имајући у виду да се повећао њихов самостални приступ социјалном
осигурању, жене ипак још увек немају исти ниво права као и мушкарци, јер не остају
на тржишту рада подједнако дуго, a и њихове зараде су ниже“. Ibid, стр. 22.
21 С. Недовић, Држава благостања, Драганић, Београд, 1995, стр. 17.
22 Ibid.
23 G. Pascall, Social Policy: A New Feminist Analysis, Routledge, London and New
York, 1997, стр. 198.
24 У Француској је број запослених жена опао са 6,68300 на 6 590 000 од пописа
1954 до пописа 1962. године. О. Бурић Чучковић, op.cit, стр. 62.
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социјализма у наведеним државама, мушкарци и жене имали су једнак
приступ запошљавању, а систем је био засниван на двојном моделу
хранитеља породице (dual-breadwinner model).25 У социјалистичким
земљама Источне и Централне Европе, под утицајем совјетског радног
права, било је прокламовано као основно начело – општа дужност рада
како за мушкарце, тако и за жене, а све под паролом „ко не ради-нека
не једе“, што је предвиђено и уставима појединих земаља.26 У овим
државама, државна политика у вези са запошљавањем жена се углавном
заснивала на уставним гарантијама за запошљавање жена, са приоритетом на запошљавању мајки, као и на општој политици запошљавања, са
циљем да се спречи незапосленост.27 Занимљиво је да су у поменутим
земљама током педесетих и шездесетих година стопе незапослености
биле минималне, а да институт осигурања за случај незапослености
нији ни постојао. Све наведене мере резултирале су високим порастом
учешћа жена на тржишту рада, које је достигло у једном тренутку и
45% у источноевропским земљама, а у Совјетском Савезу је стопа ишла
и до 51%”.28
У источноевропским земљама, жене су на основу свог рада и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање, саме обезбеђивале основна права из социјалног осигурања у ситуацијама наступања неког
од социјалних ризика, те је у том периоду у наведеним земљама био
знатно мањи број корисника породичних пензија, него што је био случај
у земљама Западне Европе. Међутим, реалност у источноевропским,
социјалистичким земљама је била сасвим другачија у односу на статистике из тог времена. Према писању Широватке (Sirovatka) и Саксонберга (Saxonberg), “жене су наставиле да имају пуну одговорност према
домаћинству и подизању деце, а у стварности су прихватале и слабије
позиције и знатно мању зараду у односу на мушкарце како би и даље
успешно правиле равнотежу између посла и породице”.29 И у СФРЈ је у
25 A. Cerami, Social Policy in Central and Eastern Europe - The Emergency of a New
European Welfare Regime, Hamburg, Berlin, Viena, London: LIT Verlag, 2006, стр. 128.
26 Пример за наведено је Устав Совјетског савеза из 1936 (такозвани Стаљинов
Устав), који је како професор Лубарда наводи од историјског значаја не само за развој
уставног и радног права у СССР -у, већ и за уставе других социјалистичких држава
после Другог светског рата, које су у основи преузимале одредбе овог устава – exempli
causа - Устав НР Албаније од 1946; Устав НР Бугарске од 1947; Устав Федеративне
Народне Рапублике Југославије од 1946; Устав Северне Кореје од 1948; Устав НР Кине
од 1954. Б. Лубарда, op.cit, стр. 171-172.
27 Social Security Measures Designed to Support and Strengthen the Family, From
Pyramid to Pyllar- Population change and social security in Europe, International Labour
Office, Geneva, 1989, стр. 45.
28 Ibid.
29 Према истим ауторима „све жене су радиле, а само су мушкарци имали
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том периоду велики број жена и даље сматрао да им је основна улога,
улога мајке и домаћице, а запосленост је представљала само додатну
обавезу коју уз улоге у породичном животу, жене нису биле у стању у
потпуности да обављају, услед недовољно развијене регулативе у погледу основних права жена на раду.30 Широватка и Саксонберг, имајући
у виду тежак положај жена у социјалистичким државама закључују да
“у државама социјалистичког система, жена није била само домаћица,
већ је имала троструку улогу, улогу жене-мајке-раднице”.31
Занимљив је податак да се у четири постсоцијалистичке земље
(Чешкој, Пољској, Словачкој и Мађарској) деведесетих година прошлог
века појавила тенденција у породично-родној политици да се жена подстакне да напусти тржиште рада како би подизала децу и водила бригу
о домаћинству.32 На неки начин долази до преокрета у концептима политике запошљавања у источноевропским и западноевропским земљама.
Док се у земљама Западне Европе промовише концепт равноправности и
идеја да се жене изнова укључе на тржиште рада и напусте своје домове и
“шпорете” и стану раме уз раме са својим мужевима, у земљама Источне
Европе где су скоро током целог двадесетог века жене биле укључене
у процесе рада, нагло се напушта концепт двојног модела хранитеља
породице (dual-breadwinner model) и прелази се на концепт који је преовладавао у западноевропским земљама педесетих година двадесетог
века. Можда је то био и неопходан преокрет у социјалној политици и
политици запошљавања, јер је у то време у источноевропским земљама
започео процес транзиције, услед којег су многи запослени током процеса рестуктуирања предузећа остајали без запослења. У таквој ситуацији,
да би се пре свега избегли социјални немири, једна од бољих солуција
је била промовисање идеје да је за жену најбоље да вољно напусти своје
радно место и да се врати својим кућним обавезама и подизању деце. Ова
идеја је највероватније пропагирана, како би се на неки начин смањила
криза због потребе за великим бројем отпуштања услед приватизације
каријере“. Saxonberg S. and Sirovatka T., Failing family policy in post-communist Central
Europe, Journal of Comparative Policy Analysis 8 (2), 2006. стр. 196.
30 Седамдесетих година прошлог века, спроведена је анкета у СФРЈ на тему да ли
жена треба да буде и запослена или само мајка и домаћица. Анкетирано је 1479 жена
и добијени су следећи резултати: „702 анкетиране запослене жене-мајке-домаћице
сматрају да жена треба да буде само мајка и домаћица (47,5%), док 758 жена мисли
да треба да буде не само мајка и домаћица, већ и запослена (51,4%).“ М. Коритник,
„Функција запослене жене на радном месту“, Жена између рада и породице – утјецај
запослености жена на структуру и функцију породице, Институт за друштвена
истраживања Свеучилишта у Загребу, Загреб, 1975, стр. 93.
31 A. Cerami, op.cit, стр. 162.
32 Saxonberg, S. and Sirovatka T, op.cit, стр. 189.
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државне и друштвене својине током процеса транзиције, који је захватио
већину источнеоевропских земаља.33
4. Положај жене у савременим системима – помирење
професионалних и породичних обавеза
Проучавањем социјалних политика различитих држава може се
доћи до претпоставке шта жене могу да раде и уједно шта су способне
да раде, и наравно на који начин најлакше могу да помире професионалне и породичне обавезе.34 У великом броју држава, нарочито у
већини држава чланица Европске уније, сматра је да је добро решење
за запослене жене да раде послове са непуним радним временом и да
на тај начин обезбеде довољно времена за породичне и кућне обавезе.
Женама се препоручује да прихвате овакве облике запослења како би
на најбољи могући начин помириле породичне и професионалне обавезе, а посредно и како би обезбедиле један вид сигурности за себе и
чланове своје породице. Ваљало би и споменути Директиву Европске
уније 97/81/EC о раду са непуним радним временом, којом је имплементиран Оквирни европски колективни уговор о раду са непуним
радним временом, где је као један од главних циљева утврђено да се
„омогући уклањање дискриминације радника који обављају послове
са непуним радним временом и да се уједно и побољша квалитет рада
са непуним радним временом”.35 Директива наглашава потребу да се
“усвоје адекватне мере које ће омогућити приступ раду са непуним
радним временом и мушкарцима и женама, а како би се припремили
за пензију и помирили професионални и породични живот”.36 Примера
ради, у Великој Британији осамдесетих година прошлог века, владина
политика је ефикасно довела до стварања јасне границе између јавне
и приватне сфере, чврсто јачајући идеју породичне приватности и одговорности“, те су услед тога чланови породице имали више солуција
приликом помирења својих породичних и професионалних обавеза.37
Данас, према статистикама ЕУРОСТАТ-а (EUROSTAT), нешто мање од
33 О процесу транзиције у источноевропским и централноевропским, постсоцијалистичким земљама, опширније код: Е. Вукадин, Економска политика, Правни
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 213-243.
34 J. Lewis, „Introduction: Women, Work, Family and Social Policies in Europe“, Women
and Social Policies in Europe- Work, Family and the State, edited by Jane Lewis, Edward
Edgar Publishing Company, 1993, стр. 2.
35 Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework
Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, Official Journal
L 014, 20/01/1998 P. 0009-0014, доступано на: www.eur-lex.europa.eu
36 Council Directive 97/81/EC
37 J. Lewis, op.cit, стр. 4.
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трећине жена (31.9 %) запослених у државама чланицама Европске уније
радило је послове са непуним радним временом током 2010. године, што
је неупоредиво већи проценат у односу на мушкарце (8.7 %).38 Примера
ради, три четвртине свих жена запослених у Холандији је радило са непуним радним временом током 2010. године, што је највиши проценат
међу државама чланицама Европске уније, док је у Великој Британији
у наведеном периоду око 40% жена радило са непуним радним временом.39 Учешће жена на тржишту рада је блиско повезано са променама
у породичној структури, нарочито са високим процентом развода бракова и све већим бројем једнородитељских породица. Сви ови фактори
у последњих двадесет година су утицали на одлуке жена да напусте
своје домаћинство и да се укључе у тржиште рада и следствено томе
благовремено обезбеде себи задовољавајући вид социјалне сигурности.
Закључак
После дугог низа година борбе за равноправност, данас су жене
свакако самосталније у односу на мушкарце и самим тим су способне
да себи обезбеде одређене видове социјалне сигурности у случајевима
наступања социјалних ризика. Како обезбедити одређени степен сигурности за себе, а нарочито и за потомке, чак и у случајевима развода или
када је реч о једнородитељским породицама, је питање на које се данас
много једноставније проналази одговор него што је то био случај пре
педесет година када су жене прихватале концепт мушкарца као јединог
запосленог, а оне остајале код куће да се посвете породици без било
каквих сопствених прихода. Данас су све ређи примери жена домаћица
које ће своју социјалну сигурност обезбедити посредством супруга
хранитеља породице. Редак је концепт жене усмерене на породицу чији
се, како наводе поједини теоретичари социјалне политике „главни животни приоритет фокусира на брак и материнство а заснивале би радни
однос само уколико би то било неопходно, те се полако али сигурно
шири концепт у којем централну улогу имају жене које су усмерене на
каријеру и које пуно улажу у сопствено знање и вештине и које имају
децу, али само ако им деца не сметају да развијају своју каријеру”.40
38 Eurostat, „Part time and fixed term contracts“, European Comission, http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics#Part-time_
and_fixed-term_contracts
39 K. Rowlingson, op.cit, 14.
40 G. Espign Andersen, „A new Gender Contract“, Why We Need a New Welfare State,
G. Esping-Andersen with D. Gallie, A. Hemerijck, and J. Myles, Oxford University Press,
Oxford, 2002, стр. 72.
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Еманципација жена и укључивање све већег броја жена на тржиште рада, посебно у западноевропским и скандинавским земљама, је
довела до смањена броја корисника породичних пензија, те се уочавају
и земље које су својим националним законодавством укинуле право
на породичну пензију удовца/удове као што је то случај у Данској и
Шведској. Еспинг-Андерсен (Espign Andersen), који је поставио три различита модела социјалне политике, тврди да „су мушкарци неспорни
протагонисти индустријализације, а жене могу да заузму централно
место у постиндустријском друштву.”41 Вероватно ће у будућности идеја
једнакости мушкараца и жена на тржишту рада бити реалност и то ће
бити још један разлог за нестајање породичних пензија за удове и удовце.
Закључује се да је положај жена знатно унапређен, ако се узму у обзир
њихова социјална и економска права, али је већином реч о развијеним
земљама. МОР и УН ће још дуго морати да преузимају адекватне акције
у неразвијеним земљама, како би се унапредио положај жена на тржишту
рада и у системима социјалне сигурности. Међутим, осамостаљивање
жена и борба за што снажнији дигнитет и успех у каријери, доводе у
питање и опстанак институције породице и свеприсутнији пад наталитета у земљама Западне Европе, а у последњих неколико година се тај
тренд проширује и на земље Централне и Источне Европе.
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Summary
The subject of this paper is a historical comparative approach to the
position of women in the labor market and the social security systems. The
author attempts to find the link between women’s position in social security
systems and the changes that have affected the labor market in the last hundred years. The text underlined markedly different treatment of women in the
labor market in Western Europe compared to Eastern European countries
which during most of the twentieth century were mostly organized by the socialist model of constitutionality. Looking at these changes through history,
the author notes that women have had a difficult task to try to find a form of
balance between their own family and the labor market, due to numerous
socio-economic changes that have afflicted Europe in the twentieth century.
The author aims to highlight the benefits of working part-time in modern
systems. Special attention is devoted to the influence of the International Labor Organization, EU regulations and Beveridge plan on women in the labor
market and also in the social security systems. Finally, the author analyzes
the current situation of women in the social security systems, and questions
the justification for the existence of the institute of survivor’s pension for the
widows / widowers.
Keywords: social security; labor market; gender equality; survivor benefits
for widows / widowers; part-time work.
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ПРОМЕНЕ У ПРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ ПОСЛОДАВЦА
ПРЕМА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ ОД 2014. ГОДИНЕ1
Aпстракт: Имајући у виду чврсту повезаност и међусобну
условљеност својине на капиталу и карактера рада, било је неопходно да се доношењем одговарајућих прописа из области
радног права омогући и поспеши несметано одвијање транзиционог процеса. То је био основни мотив и разлог најновијих промена ЗОР-а. Одређено, уважене су иницијативе послодаваца и
њихових удружења да се отклоне ограничења и уклоне неповољни
чиниоци који су, по њиховој оцени, били препрека несметаном
управљању процесом рада или су представљали неоправдано
финансијско оптерећење послодавца које са његовим пословним
подухватом нема никакву непосредну везу. Отворен је широк
простор за уговор на одређено време који послодавцима даје већу
могућност прилагођавања нестабилним условима и околностима
у области привређивања. Упоредна анализа нових решења упућује
на закључак да уговор о раду на одређено време постаје правило,
а не изузетак. Разлози због којих послодавац може да откаже
уговор о раду значајно су проширени. Измењени ЗОР прихвата
становиште да, ако повреде радне дужности неспорно постоје,
евентуални процедурални пропусти не могу бити сметња за отказ уговора о раду. Ова промена битно мења не само положај
послодавца већ и карактер радног спора поводом отказа уговора о раду. Извршеним изменама, отказ радника због кршења
уговора од стране послодавца, “изнуђени отказ” изостављен је
из текста закона. На тај начин, евентуални спор због оваквог
отказа губи карактер радног спора. Када се наведене измене
посматрају кумулативно, извесно је да је правни положај по* info@pravnifakultet.rs
* Рад примљен: 22.07.2015.
Рад прихваћен: 12.08.2015.
1 Закон о изменама и допунама Закона о раду Републике Србије „Службени гласник
РС“, бр. 75/2014.
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слодавца значајно побољшан. Ако се остваре претпоставке да
би то могло да има значајан утицај на побољшање инвестиционе
климе, а тиме и на пораст запослености, извршене измене могле
би да имају повољне консеквенце на економски положај, а тиме и
на остваривање права запослених. Једино у том случају учињене
измене могле би се окарактерисати као повољне за обе стране.
У противном, доћи ће до још већег степена несагласности, посебно у процесу колективног преговарања.
Кључне речи: Послодавац, запослени, уговор о раду, отказни
разлог, радни спор.

Уводне напомене
Реформа радно-правног законодавства, у свом основном концепту
и битним решењима, део је укупног транзиционог процеса. Промене у
структури својинских односа објективно остварују непосредан утицај
на правну природу радно-правних односа, а тиме и на укупност правне
регулативе у овој области. Самим тим, имајући у виду нашу полазну
поставку о чврстој повезаности и условљености својине на капиталу и
карактера рада, неопходно је да се доношењем одговарајућих прописа
из области радног права омогући и поспеши несметано одвијање
транзиционог процеса. То је био основни мотив и разлог најновијих
промена ЗОР-а.
Процес трансформисања својине, код нас, отпочео је још 1989.
године, доношењем Закона о друштвеном капиталу и још увек траје.
Произилази да, у континуитету, траје више од 25 година. И поред тога
и даље имамо, у основи, несређене својинске односе, што се неповољно
одражава на изградњу и функционисање целокупног правног система.
Ради даљег разматрања неопходно је навести неке, иначе познате
карактеристике раније преовлађујућих друштвено својинских односа
који су код нас, у дугом временском периоду, били изразито доминантни.
Посматрано са аспекта правног регулисања и примене права,
постојала је презумпција у корист радника. Правни положај радника,
скоро независно од економских критеријума, био је поуздано загарантован
правним нормама. То је нужно узруковало неке неповољне консеквенце:
а) економски неоправдано запошљавање као израз реализације
права рада на друштвеним средствима;
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б) оптерећеност предузећа социјалном функцијом супротно
њиховој природи и основним циљевима;
ц) неодређеност и нејасна правна (и друга) позиција пословодне
функције што је, осетно и у континуитету, неповољно утицало на
афирмацију критеријума стручности и успешности у пословању и
предузимању пословних подухвата.
Изнете констатације ако би представљале једино историјски
поглед уназад не би биле од значаја за ову тему. Међутим, није реч
само о ретроспективи, већ у великој мери о карактеристикама стања у
садашњим актуелним условима. Анализа разлога због којих су се ове
неповољне карактеристике тако дуго задржале у стварности и правном
систему превазилази оквире ове теме.
Промена односа својине, приватизација, у основи мења наслеђене
односе. Интерес и императив послодавца је пословни успех. Без тога,
његов пословни подухват који, сасвим извесно, укључује економски
ризик, губио би сваки смисао. Ако су број и структура запослених
евидентна сметња остварењу тог циља, тада се власнику капиталапослодавцу неизбежно намеће императив да мења такво стање. У
противном мора одустати од пословног подухвата. Ако овакав приступ
пређе границе појединачног случаја, ако постане појава, то нужно за
последицу има смањење обима инвестиција, а тиме и могућности
запошљавања. То је, у значајној мери, ситуација у којој се сада налазимо.
Не улазећи у подробнију анализу, са високим степеном извесности
може се извести оцена да се практично у свим привредним субјектима,
у транзиционом процесу, јавља евидентан проблем броја и стуктуре
запослених. То је карактеристика и привредних субјеката који и сада
послују са претежним учешћем државе у структури капитала. Полазећи
од изнете констатације, законска решења треба да испуне два, умногоме,
противуречна захтева: омогуће новом власнику да број и структуру
запослених усклади са основним циљевима свог пословног концепта и,
друго, да у што већој мери пруже правну сигурност запосленима, посебно
оном делу запослених чија су радна места доведена у питање. Улога
права је да допринесе да се нужни процес транзиције одвија у складу
са утврђеним циљевима, али са што мањим друштвеним потресима по
обиму и интезитету. Када је реч о радно-правном законодавству, питање
је, дакле, колико законска решења иду у сусрет овако постављеном
захтеву, колико настоје да обезбеде претпоставке на основу којих ће
послодавац имати могућност да испуњава своје законом утврђене
обавезе и да истовремено организује процес рада полазећи од принципа
економске ефикасности.
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1. Преглед значајних промена
Са изнетих полазишта, када је реч о најновијим изменама и
допунама ЗОР-а, изразито су доминантни економски разлози. Промене
су усмерене првенствено на стварање повољнијег “инвестиционог
амбијента”. Одређено иде се у сусрет бројним иницијативама послодаваца
и њихових удружења да се отклоне ограничења и уклоне неповољни
чиниоци који су, по њиховој оцени, препрека несметаном управљању
процесом рада или представљају неоправдано финансијско оптерећење
послодавца, које са његовим пословним подухватом нема никакву
непосредну везу (отпремнине). Дајемо преглед појединих, према нашој
оцени, значајнијих измена ЗОР-а.
1.1. Промене у трајању радног односа
Савремено тржиште захваћено је брзим и веома крупним променама, које се одвијају у континуитету. Да би се одржала на тржишту,
предузећа морају да имају способност брзе адаптације што се, по правилу,
непосредно или посредно, одражава и на односе са запосленима. Већи
степен мобилности радника све више постаје захтев тржишне економије.
То захтева већи степен слободе предузећа у управљању људским
ресурсима, посебно када је реч о процесима запошљавања и отпуштања.
Има основа за констатацију да, након најновијих измена ЗОР-а,
уговор о раду на неодређено време није више правило. Уговори на одређено време остављају могућност успешнијег прилагођавања измењеним
условима и околностима. Истовремено, они ослобађају послодавца
формализма и често компликоване процедуре, приликом отказа уговора
о раду. Сада, након измена и допуна ЗОР-а сасвим је извесно да велики
број послодаваца који је и до сада давао предност уговорима на одређено
време, има поуздан правни основ да овакво своје опредељење спроводи
још у већем обиму.
Наводимо, сажето, промене у правној регулативи у односу на
уговор о раду на одређено време:
а) Промењен је основни приступ. Уместо конкретног навођења
послова за које се може закључити уговор о раду на одређено време (сезонски послови, рад на одређеном пројекту, повећање обима посла који
траје одређено време и сл.), ново решење садржи уопштену формулацију
која се са позиције правног нормирања може (мора) окарактерисати као
неодређена правна норма, дакле одредба која оставља широк простор за
слободно (произвољно) тумачење у практичној примени2 .
2 Новелирани ЗОР„Службени гласник РС“ бр. 75/2014, Члан 137 став 1: уговор о
раду може да се закључи на одређено време за заснивање радног односа чије је трајање
унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем
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Цитирана норма омогућава веома широко тумачење. “Објективни
разлози”, првенствено су ствар оцене послодавца. Њихово постојање
може се увек уверљиво предочити и образложити. Са тог аспекта
ограничења практично нема;
б) Продужење максималног трајања уговора о раду на одређено
време са 12 на 24 месеца, следећа је, по нашем мишљењу, крупна
промена. Има основа за оцену да ова промена није само квантитативна.
Продужењем трајања на 2 (две) године уговор о раду на одређено време
добија нов квалитет. Послодавац има довољно временског простора да
организује процес рада са претежним бројем запослених по уговорима
на одређено време, а да то не остави практично никакве неповољне
последице на његово пословање. На тај начин, код значајног броја
послодаваца, категорија запослених на неодређено време, изузев
малог броја радних места са посебним одговорностима, јавља се као
непотребна. Са запосленима на одређено време послодавац ће, по
правилу, закључивати више сукцесивних уговора у оквиру рока који
је сада продужен на 24 месеца. На тај начин биће у могућности да,
практично у сваком моменту, отпушта постојеће, а према потреби прима
нове раднике, без компликоване законске процедуре;
ц) Учињена је још једна крупна промена: “за рад на пословима
код новооснованог послодавца чији упис у регистра код надлежног органа у моменту закључења уговора у раду није старији од једне године,
на време чије укупно трајање није дуже од 36 месеци. ..” Посматрано
са економског аспекта3 овакво решење има оправдања. Послодавце
који отпочињу пословни подухват треба охрабрити погодностима које
укључују умањење ризика, а који се у одређеним случајевима односе и на
питање запошљавања. Практично, послодавац који приступа пословном
подухвату и запошљава раднике, сагласно цитираном законском решењу,
има значајан временски простор да провери успешност свог пословног
подухвата, а да притом не буде оптерећен обавезама према запосленим
по уговору на неодређено време.
Упоредo, збирна анализа нових решења упућује на закључак да
уговор о раду на одређено време, на велика врата, улази у радно-правну
регулативу, постаје правило, а не изузетак, са тенденцијом да постане
преовлађујући радни однос. У том делу, посматрано са позиције права
осетно је побољшан положај послодавца.
Ипак, овакав приступ може и треба да буде анализиран и са других позиција. Пословни подухват је подухват послодавца, јер он улаже
капитал. Међутим, успех овог пословног подухвата не зависи једино
одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба.
3 Право је у великој мери, само израз економских односа (констатација аутора).
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од послодавца. Он, сасвим извесно, зависи и од запослених радника.
Стабилни унутрашњи односи у предузећу и постојање неопходног степена поверења између послодавца и запослених увек су додатни мотивациони фактор који доприноси постизању бољих радних, пословних
и финансисјских резултата предузећа. Запослени на неодређено време
у успешности предузећа види свој трајни интерес. На тај начин долази
до “идентификације” са предузећем, његовим пословним интересима
и пословним успесима. Успешно пословање предузећа обезбеђује запосленом сигурност и истовремено ставља у изглед остваривање не само
егзистенције већ и других личних и породичних циљева запослених.
Такви односи у предузећу заједнички су интерес послодавца и запослених. Овај мотивациони фактор може да буде значајнији и трајнији од
било ког облика присиле, а заједно са новчаном наградом успоставља
целовит мотивациони систем који даје трајно повољан однос према раду
и укупном односу запосленог и послодавца. 4 Посматрано са изнетог
становишта рад на неодређено време може да буде интерес не само запослених већ и послодавца, нарочито код стабилних и успешних предузећа.
1.2. Отказни разлози
Разлози због којих послодавац може да откаже уговор о раду
значајно су проширени. Ипак није реч једино о проширењу отказних
разлога, већ о начину њиховог формулисања. И овога пута, према нашем
уверењу, реч је о неодређеним правним нормама које се могу тумачити
веома широко и на различите начине:
а) “ако несавесно или немарно извршава радне обавезе” (члан
179 став 2 тачка 1). Ранији текст ЗОР-а није садржавао овакву одредбу.
Несавесно и немарно нису одређени једнократни пропусти, преступи
или нарушавање радне дисциплине. По самом терминолошком значењу,
то је однос који траје одређени временски период, по правилу сложен
однос у коме је садржано више различитих елемената који се догађају
сукцесивно, а који, сви заједно, у међусобној вези резултирају у
несавесном и немарном односу. Право да утврди да неко (запослени)
несавесно или немарно извршава своје обавезе по правилу припада
непосредном руководиоцу и у крајној линији послодавцу. Овако
неодређене правне норме остављају простор за субјективно, а понекад
и произвољно, поступање приликом отказивања уговора о раду;
4 Џ.К.Галбрајт (Ј.К. Galbrajth), Нова индустријска држава, „Стварност“, Загреб-1978.
године стр. 72: „мотивациони систем у некој сиромашној земљи другачији је него у
богатој. У сиромашној земљи или међу онима који су слабо плаћени радни осноси су
груби и сурови,спојени са ниском новчаном накнадом присила отуђује радника од
послодавца“.
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б) “ако злоупотреби положај и прекорачи овлашћење” (члан 179.
став 2 тачка 2). Ово су термини који се нужно повезују са одређеном
значајном позицијом у процесу организације рада. Наиме, овај отказни
разлог може да се односи искључиво на запослене који имају одређену
позицију-положај или овлашћења у процесу рада. Има разлога да се
констатује да овакви поступци најчешће излазе из оквира радно-правне
одговорности, улазе у другу сферу права, а радно-правна одговорност
јавља се као изведена, секундарна. Са те позиције поставља се питања
оправданости уношења овакве одредбе. Ово тим пре што је у тачки
5 истог става дата одредба “ако учини другу повреду радне обавезе
утврђену општим актом односно уговором о раду”. Разумљиво је једино
ако се цитиране одредбе односе на запослене у државним органима, али
се и тада примањује правна регулативе којом се уређује рад државних
органа.
ц) “ако његово понашање представља радњу извршења кривичног
дела учињеног на раду или у вези са радом, независно од тога да ли је
против запосленог покренут кривични поступак за кривично дело” (члан
179 став 3 тачка 5). Око ове одредбе, највероватније, ће се испољити
различита становишта. Одредба је само на први поглед јасна. Међутим,
неопходно је поставити питање: Коме припада право да одреди шта је то
радња кривичног дела? Ако неко (овога пута послодавац) има то право,
имаћемо следећу ситуацију: запосленом је отказан уговор о раду зато
што његово понашање представља радњу извршења кривичног дела… То
је, сагласно одредби ЗОР-а, једини али довољан и валидан правни основ.
Међутим, кривични поступак није вођен и нико у законом прописанм
поступку није утврдио да је његово понашање заиста представљало
“радњу извршења кривичног дела”. Радња кривичног дела је битан
елеменат, без кога дело не постоји. Постојање радње кривичног дела
утврђује се у кривичном поступку. Ни у једном другом поступку,
постојање радње кривичног дела не може бити утврђено на правно
одржив начин. Отвара се питање: да ли је правно одржива ситуција у
којој је неком (запосленом) отказан уговор о раду због тога што је његово
понашање представљало радњу извршења кривичног дела, притом је
добио решење са таквим образложењем, а да кривични поступак није
вођен и неће бити вођен. Према нашем мишљењу, довољан основ је
одредба закона на основу које се може отказати уговор о раду ако је
кривични поступак званично покренут, без чекања његовог исхода.
Међутим, према извршеној измени, за постојање отказног разлога
довољно је само постојање радње кривичног дела и то према оцени
послодавца, а све друго је ирелевантно. Сматрамо да овакво становиште
са позиције права није одрживо.
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Наведени и сажето образложени разлози, уверљиво потврђују
да су изменама ЗОР-а значајно проширене правне претпоставке на
основу којих послодавац, у складу са законом, одређене радње може
окарактерисати као повреде радне дужности и на основу тога отказати
уговор о раду.
1.3. Промене у поступку вођења радног спора
Постојање и поштовање процесних правила је гаранција правилне
примене материјалног права. Посматрано са овог становишта радни
спор, поготово када је реч о отказу уговора о раду, увек је сматран
“формалним спором”, у коме се, поред утврђивања постојања повреде
радне дужности утврђене општим актом или законом, безусловно мора
поштовати законом прописана процедура. Тачније, морају се спровести
све радње предвиђене у поступку отказивања уговора о раду. Пракса
заиста потврђује да је велики број радних спорова чија се оправданост
са материјално-правног аспекта није могла довести у питање, завршен
неповољно за послодавца само зато што процедура није испоштована,
што је изостала једна предвиђена процедурална радња или је учињен
неки други формалин пропуст.
Измене и допуне ЗОР-а у том погледу чине озбиљан заокрет.
Прихвата се становиште да, ако повреде радне обавезе неспорно постоје,
процедурални пропусти не могу бити сметња за отказ уговора о раду.
Према изричитој одредби закона “ако суд у току поступка утврди да
је постојао основ за престанак радног односа, али да је послодавац
поступио супротно одредбама закона којима је прописан поступак за
престанак радног односа, суд ће одбити захтев запослених за враћање
на рад, а на име накнаде штете досудиће запосленом износ до 6 зарада
запосленог”. Овакав став може имати поуздан ослонац у примени
принципа правичности. Није правично ако запослени који је неспорно
учинио повреду радне дужности због које “не може да настави рад код
послодавца” буде враћен на посао и добије накнаде само због одређеног
формалног пропуста послодавца. Овакав став има још више оправдања
ако се има у виду структура послодаваца код нас. У највећем броју
случајева реч је о малим фирмама које немају сопствену правну службу
ни поуздан правни консалтинг. Ипак пропуст послодавца не остаје без
последица јер ће, у том случају суд запосленом досудити 6 (шест) зарада
на име накнаде штете.
Ова промена, која би на први поглед могла остати незапажена, битно
мења не само положај послодавца већ и карактер радног спора поводом
отказа уговора о раду . Такав радни спор губи обележје “формалног”
спора у коме свака радња у поступку има значај одлучне чињенице.
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Поступак се усредсређује на утврђивање постојања или непостојања
повреде радне дужности, а не, првенствено, на спроведени поступак, на
процедуралне радње које су морале бити спроведене да би отказ уговора
о раду ио законит. Домашај ове промене значајан је не само за положај
послодавца већ и за поступање суда и странака у току поступка.
1.4. Изнуђени отказ
Послодавац и запослени закључују уговор. Вреди основно правило
уговорног права да је свака страна у обавези да испуњава оно што је
уговором предвиђено. ЗОР детаљно разрађује поступак и последице ако
запослени не испуњава обавезе. Таквих или сличних одредаба нема у
односу на послодавца. Међутим, пре најновијих измена, ЗОР је у том
погледу успоставио равнотежу. Постојала је одредба (ранији ЗОР члан
178 став 3) да: “ако запослени откаже уговор о раду због, од стране
послодавца учињене повреде обавеза утврђених законом, општим актом
и уговором о раду, запослени има сва права из радног односа, као и у
случају да му је незаконито престао радни однос”.
Практично, ако радник да отказ зато што је послодавац повредио
одредбе закона, општег акта или уговора о раду, имаће сва права као да
је њему дат незаконити отказ. Међутим, најновије измене изостављају
ову одредбу. Извршеним изменама, “изнуђени отказ” (отказ радника
због кршења уговора од стране послодавца) не даје могућност вођења
радног спора. Пошто ЗОР више не садржи цитирану или сличну одредбу,
запослени једино има могућност да своја права остварује по основу
Закона о спречавању злостављања на раду. Успех у овом поступку може
да му омогући накнаду штете али не и враћање на посао јер то није
предмет спора. У сваком случају изостављањем одредбе о “изнуђеном
отказу” даље је побољшан правни положај послодаваца јер отказ радника
због непоштовања уговора од стране послодавца, за њега (послодавца)
нема непосредне неповољне последице.
2. Напомене о партиципацији
Утицај партиципације на радно законодавство је вишеструк. Погрешно је ако се овај утицај своди на увођење неколико правних норми, једног поглавља или пак на доношење посебног закона о учешћу
запосленог у одлучивању. Посматрано са позиције правног система,
сасвим је извесно да би се увођењем и законским уређивањем института партиципације приближили једном од већ афирмисаних и широко
заступљених принципа у праву Европске Уније. У нашој садашњој
ситуацији то би био значајан цивилизацијски и демократски искорак.
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Партиципација, учешће радника у консултацијама и управљању
предузећем део је ширег концепта социјалне демократије. Партиципација,
у основи, мења карактер друштвених односа у области рада. Класична,
историјска подела на оне које управљају и оне које раде (управљаче и
поданике), не сматра се погодним друштвеним односом у савременом,
цивилном друштву.
Са позиција наше теме од значаја је својство партиципације према
коме она укључује учешће запослених у доношењу одлука, а самим тим
и преузимање дела одговорности за њихову имплементацију. Основно
је полазиште да они који учествују у доношењу одлука имају више
интереса и разлога да учествују у њиховој реализацији. То у великој
мери сужава простор за примену присиле, у било ком облику. У теорији
управо ово својство сматра се кључним сегментом патиципације.
Учешће радника у управљању отпочело је после Првог светског
рата, најпре у Аустрији (1919.год.), затим у Немачкој и Чехословачкој
(1920.год.). Значајну улогу у даљем развоју партиципације у глобалним
размерама имала је Међународна организација рада (МОР)5. У Европској
Унији усвојене су директиве које институционализују облике учешћа
радника у одлучивању.6
Када је реч о Европи, партиципација је широко заступљена у
пракси и уређена правом, тако да је постала општа карактеристика
како комунитарног права, тако и права скоро свих Европских земаља,
са ретким изузецима међу које спада и Србија;
а) У Немачкој Закон о сарадњи и управљању донет је 1951. године,
Закон о радничким одборима 1952. године са крупним изменама и
допунама из 1972. године. Савети запослених у Немачкој већ имају дугу
традицију, постали су део стварности и део правног система, а укупна
искуства у вези са радом Савета оцењују се веома позитивно;
б) У Француској савети запослених у свим предузећима обавезни
су од 1945. године. Послодавац је дужан да информише савет по
питањима увођења нових технологија, о последицама за услове рада,
зараде и укупан рад унутар предузећа;
ц) У Словенији Закон о партиципацији донет је већ 1993. године.
У одређеној мери, присутни су елементи континуитета у односу на
начин одлучивања (самоуправљање) у СФРЈ. Реформе које су покренуте
у Југославији у период 1989-1991. године биле су на прагу стварања
5 Конвенција број 94 из 1952. године; Конвенција број 144 из 1976. године,
ратификована Законом о ратификацији, Скупштина СЦГ 17.02.2005. године.
6 Директива Савета Европе број 2001/86 ЕЗ; Директива Европског парламента број
2002/14 ЕЗ од 11.03.2012. године којом се успоставља општи оквир за консултовање са
запосенима и њихово информисање у Европској заједници.
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претпоставки за укључивање Југославије као целине у Европску Унију.
Словеначки приступ, будући да је остао у основи на истом концепту,
потврдио је ову констатацију;
д) Европска компанија настала је као потреба за међусобним
повезивањем и сједињавањем привредних субјеката, који послују на
територији више земаља Европске Уније или пак на њеној читавој
територији. Било је неопходно омогућити Европским корпорацијама
несметан развој на читавој територији Европске Уније како би на свом
потенцијалу и тржишној моћи биле у стању да се упусте у равноправну
конкуренцију са другим светским транснационалним корпорацијама.
Најважнији облици учествовања запосленим у управљању Европским
компанијама одвијају се преко савета запослених. Евроспки савет
запослених установљен је упутством Савета Европе број 94/45/ЕЗ од
22. септембра 1994. године. Основна идеја упутства јесте да оснивање
СЕ Европске компаније не буду умањена већ да буду очувана права
која су радници имали у предузећу у коме су радили пре отпочињања
поступка његовог укључивања у СЕ. Уредба о статуте СЕ, заједно са
пратећом директивом о положају запослених, имплементирана је у свим
националним правима земаља чланица, изузев Бугарске и Румуније.
У Уставу Србије институт партиципације се не предвиђа ни као
обавеза ни као могућност. Законом о раду утврђено је право радника код
послодавца који има више од 50 запослених да могу образовати Савет
запослених у складу са законом. Истом одредбом одређује се садржај
рада: “Савет запослених даје мишљење и учествује у одлучивању о
економским и социјалним правима запослених на начин и у условима
утврђеним законом и општим актом”. У праву ова одреба никад није
конкретизована. У пракси овај институт, за сада, није наишао на
примену. Ипак, ако се путеви даљег развоја буду упорно усмеравали
према Европским интеграцијама, имаћемо могућност да користимо
Европска, али и наша, искуства која су несумњиво уграђена у токове
Европског развитка. Око потребе доношења новог целовитог ЗОР-а
постоји широка сагласност. Треба очекивати да, када се приступи овом
значајном послу, питања партиципације неће бити изостављена.
3. Закључне констатације
Као што је речено на самом почетку, ове измене донете су
првенствено са једним одређеним циљем: да се унапреди и побољша
пословни амбијент и подстакне инвестирање. Са тог полазишта, измене
ЗОР-а битно су промениле, побољшале, положај послодавца. Оправдано
се отвара питање да ли је зато у истом или сличном обиму положај
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запослених постао неповољнији, што би следило као логичан закључак.
Међутим, има основа за оцену да извршене измене код запослених нису
побудиле већи интерес. Наиме, положај запослених код нас, због укупног
економског стања, није примарно одређен радно-правним прописима
већ, првенствено, стањем на тржишту рада са веома неповољним
односом понуде и потражње. Зато, ако се остваре предвиђања да ће
промене радно-правних прописа резултирати повољним променама у
привредном амбијенту, у проширењу инвестиција, а тиме и већем броју
ново отворених радних места, то би могло да има повољне консеквенце
на економски положај а затим и на остваривање права запослених.
Једино у том случају учињене измене могле би да се окарактеришу као
повољне за обе стране: послодавца и раднике. У противном, доћи ће до
још већег степена несагласности између послодаваца и запослених, што
би се могло неповољно одразити на социјални дијалог као и на процесе
колективног преговарања.
Литература и извори
1. Џ.К.Галбрајт (Ј.К. Galbrajth), Нова индустријска држава,
„Стварност“, Загреб, 1978.
Извори
2. Закон о изменама и допунама Закона о раду Републике Србије
„Службени гласник РС“, бр. 75/2014.

148

Доц. др Снежана Лакићевић, Промене у правном положају послодавца према
изменама Закона о раду.., Радно и социјално право, стр. 137-150, XVIV (1/2015)

Snežana Lakićević, PhD
Faculty of Law, Union University in Belgrade
Changes in the legal status of employer
according to new labor law of 2014.
Summary
Bearing in mind the strong relationship and mutual dependence of
ownership in equity and character of work, it was necessary that the adoption of appropriate legislation in the field of Labour law allow and accelerate
the smooth running of the transition process. That was the main motive and
reason for recent amendments to the Law on Labour. Particularly, there
are distinguished initiatives of employers and their associations to remove
restrictions and eliminate unfavourable factors that, in their view, were an
obstacle to the smooth management of the work process or represented an
unjustified financial burden on the employer which has no direct connection with his business venture. There is an open space for the contract at a
specified time, which gives employers greater ability to adapt to unstable
conditions and circumstances in the field of economy; а) comparative analysis
of new solutions leads to the conclusion that the contract of employment
for a specified period of time becomes the rule rather than the exception.
The reasons why an employer may terminate the employment contract are
significantly expanded b) The amended Labour Law accepts the view that, if
the violation of duty undoubtedly exists, any procedural failures cannot be
a hindrance for termination of employment contract. This change, which at
first glance might remain unnoticed, importantly changes not only the position of employer but also the character of the labour dispute regarding the
termination of the employment contract; c) Through the amended changes,
employee termination due to the violation of the contract by the employer,
“the forced termination” has been omitted from the Law. In this way, any
dispute about this termination loses the character of a labour dispute. When
the above changes are viewed cumulatively, it is clear that the legal position
of the employer significantly improved. If we realize the assumptions that it
could have a significant impact on improving the investment climate and thus
a rise in employment, made changes could have favourable consequences on
the economic situation as well as on the exercise of the rights of employees.
Only in this case, these made changes could be characterized as favourable
for both sides. Otherwise, there will be even greater degree of disagreement,
especially in the collective bargaining process.
Keywords: employer, employee, employment contract, termination
reason, labour dispute.
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА
Апстракт: Синдикат je самостална, демократска и независна
организација запослених у коју се они добровољно удружују
ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих
професионалних, радних, економских, социјалних, културних и
других појединачних и колективних интереса.
У земљама у којима делује већи број синдикалних организација,
репрезентативним синдикатом се сматра синдикат који поседује
одговарајуће капацитете (квалитативне и квантитативне) да
заступа интересе радника у трипартитним телима односно
активностима.
Циљ овог рада је, да на основу анализе одредаба важећег Закона о
раду, међународног радног законодаства и праксе неких држава,
које се односе на репрезентативност синдиката, предложи
побољшање у функционисању института репрезентативности.
Кључне речи: синдикат, социјални дијалог, репрезентативност
синдиката, колективно преговарање.
Увод
Под социјалним дијалогом подразумевамо различите форме и
садржаје бипартитног, трипатритног или мултипартитног дијалога
између актера индустријских односа (синдиката, послодаваца и
државе), са циљем да се дође до социјалног мира (и по потреби
закључивања социјалног пакта), односно друштвеног стања у коме су
актери индустријских односа постигли највиши могући концензус о
заједничким циљевима и интересима и начинима за њихово остваривање,
* sanja.paunovic@sindikat.rs
* rajko.kosanovic@sindikat.rs
* Рад примљен: 26.07.2015.
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а тиме за избегавање индустријских и социјалних конфликата1. Другим
речима, под социјалним дијалогом подразумевамо процес, механизме
и институционални оквир, у коме представници Владе (надлежних
министарстава), односно надлежног извршног органа покрајине
или јединица локалне самоуправе, репрезентативних синдиката и
репрезентативних удружења послодаваца, усклађују заједничке инересе,
ради социјалне стабилности и друштвеног развоја.
Успостављање социјалог дијалога у једном друштву уједно се
јавља као циљ (постојање социјалног дијалога у друштву, као механизма
за избегавање конфликта и успостављање социјалног концензуса) и као
средство за постизање социјаног концензуса на различитим нивима (од
нивоа послодавца, па преко гранског до националног нивоа).
Једна од основних претпоставки за ефикасно одвијање социјалног
дијалога је репрезентативност синдикалних и послодавачких
организација.
У земљама у којима постоји синдикални и послодавачки плурализам, односно у којима делује већи број синдиката и послодавачких
организација, начело репрезентативности односи се на капацитет
синдиката и послодавачких организација да заступају интересе радника
и послодаваца у трипартитним односима (у републичком и локалним
социјално-економским саветима, управним и надзорним одборима
организација обавезног социјалног осигурања, фондовима, радним
телима за израду нацрта закона, учествују у колективном преговарању
и закључивању колективних уговора на свим нивоима, учествују на
скуповима међународних синдикалних организација, учествују у
међународним пројектима и др.).
Циљ овог рада је да, на основу анализе одредаба важећег Закона
о раду, међународног радног законодаства и праксе неких држава,
које се односе на репрезентативност синдиката и спровођења начела
репрезентативности у пракси, предложи одговарајућа побољшања у
вези репрезентативности.
Кључна питања у вези са репрезентативношћу су: 1) услови (квалитативни и квантитативни) за постојање репрезентативности, 2) орган
који предлаже утврђивање репрезентативности и 3) чиме се репрезентативност доказује.

1 Р. Косановић, С. Пауновић, Колективно преговарање/Collective bargaining,
Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2010, стр. 91-93.
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1. Репрезентативност синдиката према Закону о раду
Законом о раду2 (у даљем тексту: Закон), у вези са репрезентативношћу синдиката, утврђени су: квалитативни и квантитативни услови за
репрезентативност (чл. 218-220.), орган за утврђивање репрезентативности
(чл. 223-225.), захтев за утврђивање репрезентативности (чл. 226. и
227.), поступак по захтеву (чл. 228-232.) и преиспитивање утврђене
репрезентативности (чл. 233-237.)
1.1. Услови за репрезентативност синдиката
Синдикат, према члану 218. Закона3, сматра се репрезентативним:
1) ако је основан и делује на начелима слободе синдикалног
организовања и деловања;
2) ако је независан од државних органа и послодаваца;
3) ако се финансира претежно из чланарине и других сопствених
извора;
4) ако има потребан број чланова на основу приступница у складу
са чл. 219. и 220. Закона;
5) ако је уписан у регистар у складу са законом и другим прописом.
Према чл. 219. и 220. Закона4:
1) репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се
синдикат који испуњава услове из члана 218. Закона и у који је учлањено
најмање 15% запослених од укупног броја запослених код послодавца;
2) репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се и
синдикат у грани, групи, подгрупи или делатности у који је непосредно
учлањено најмање 15% запослених код тог послодавца;
3) репрезентативним синдикатом за територију Републике Србије,
односно јединице територијалне аутономије или локалне самоуправе,
односно за грану, групу, подгрупу или делатност, сматра се синдикат који
испуњава услове из члана 218. Закона и у који је учлањено најмање 10%
запослених од укупног броја запослених у грани, групи, подгрупи или
делатности, односно на територији одређене територијалне јединице.
1.2. Орган надлежан за утврђивање репрезентативности
Репрезентативност синдиката код послодавца, према члану 223.
Закона, утврђује послодавац у присуству представника заинтересованих
синдиката.
2 Закон о раду, „Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14.
3 Ibid
4 Ibid
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Синдикат, према истом члану, може да поднесе захтев за утврђивање
репрезентативности Одбору за утврђивање репрезентативности
синдиката и удружења послодаваца (у даљем тексту: Одбор):
1) ако му није утврђена репрезентативност од стране послодавца
у року од 15 дана од дана подношења захтева;
2) ако сматра да репрезентативност синдиката није утврђена у
складу са Законом.
Према члану 224. Закона, репрезентативност синдиката за
територију Републике Србије, односно јединице територијалне
аутономије или локалне самоуправе, односно у грани, групи, подгрупи
или делатности, и репрезентативност удружења послодаваца - утврђује
министар надлежан за послове рада, на предлог Одбора.
Одбор, према члану 225. Закона, чине по три представника Владе,
синдиката и удружења послодаваца, који се именују на четири године.
Представнике Владе именује Влада на предлог министра надлежног
за послове рада, а представнике синдиката и удружења послодаваца
именују синдикати и удружења послодаваца - чланови Социјалноекономског савета. Административно-стручне послове за Одбор обавља
министарство надлежно за послове рада.
1.3. Захтев за утврђивање репрезентативности
Захтев за утврђивање репрезентативности код послодавца, према
члану 226. Закона, синдикат подноси послодавцу. Уз захтев се подноси
доказ о испуњењу услова репрезентативност.
Захтев за утврђивање репрезентативности синдиката за територију Републике Србије, односно јединице територијалне аутономије
или локалне самоуправе, односно у грани, групи, подгрупи или делатности, синдикат, односно удружење послодаваца, према члану 227.
Закона, подноси Одбору. Уз захтев се подноси доказ о испуњењу услова
репрезентативности.
Уз захтев се доставља изјава лица овлашћеног за заступање и
представљање синдиката, односно удружења послодаваца, о броју
чланова.
Укупан број запослених и послодаваца на територији одређене
територијалне јединице, у грани, групи, подгрупи или делатности
утврђује се на основу података органа надлежног за статистику, односно
другог органа који води одговарајућу евиденцију. Укупан број запослених
код послодавца утврђује се на основу потврде послодавца.
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1.4. Поступак по захтеву
У поступку утврђивања репрезентативности синдиката код
послодавца, према члану 228. Закона, учествују и представници синдиката
основаних код послодавца. Послодавац о захтеву одлучује решењем на
основу поднетих доказа о испуњењу услова репрезентативности, у року
од 15 дана од дана подношења захтева.
У случају када о репрезентативности синдиката одлучујуе Одбор,
подносилац захтева дужан је да на захтев Одбора, у складу са чланом 229.
Закона, достави и приступнице синдикату, односно споразуме и друге
доказе. Подносилац захтева дужан је да у року од 15 дана отклони уочене
недостатке. Захтев се сматра уредним и благовременим ако подносилац
захтева отклони недостатке у утврђеном року.
Одбор према истом члану Закона, може радити и усвајати предлог
ако је на седници присутно најмање две трећине укупног броја чланова
Одбора. Одбор усваја предлог већином гласова од укупног броја чланова
Одбора. Ако Одбор не достави одговарајући предлог у одговарајућем
року, а најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева, министар
може да одлучи о захтеву и без предлога Одбора.
Министар, према члану 230. Закона, на предлог Одбора доноси
закључак о одбацивању захтева, у случајевима: 1) ако је синдикат код
послодавца поднео захтев Одбору пре подношења захтева за утврђивање
репрезентативности послодавцу, односно пре назначеног истека рока
и 2) ако подносилац захтева не отклони недостатке у утврђеном року.
Министар, у складу са чланом 231. Закона, доноси решење о
утврђивању репрезентативности синдиката, на предлог Одбора, ако
су испуњени услови утврђени Законом. Решење се доноси се у року
од 15 дана од дана подношења захтева, односно од дана отклањања
недостатака.
Министар доноси решење о одбијању захтева, на предлог Одбора,
ако синдикат не испуњава услове репрезентативности утврђене Законом.
Против решења министра може се покренути управни спор.
Министар, у складу са 232. чланом Закона, може да захтева од
Одбора преиспитивање предлога о утврђивању репрезентативности,
у року од осам дана од дана достављања предлога, ако оцени да нису
утврђене све чињенице битне за утврђивање репрезентативности. Одбор
је дужан да се изјасни о захтеву и достави коначан предлог министру у
року од три дана од дана достављања захтева за преиспитивање предлога
Одбора.
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1.5. Преиспитивање утврђене репрезентативности
Синдикат, послодавци и удружење послодаваца могу, у складу 233.
чланом Закона, поднети захтев за преиспитивање утврђене репрезентативности по истеку рока од три године од дана доношења решења о
утврђивању репрезентативности.
Поступак подношења захтева за преиспитивање репрезентативности
и поступање по захтеву утврђени су чл. 233-237. Закона.
2. Спровођење начела репрезентативности у пракси
2.1. Репрезентативни синдикати у Србији
Репрезентативни синдикати на републичком нивоу у Србији су:
Савез самосаталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати
„Независност”, који имају своје представнике у Социјално-економском
савету Републике Србије.
Може се поставити као подпитање, због чега поменути синдикати
немају своје представнике у Управном и Надзорном одбору Републичког
фонда за здравствено осигурање, када им то право припада у склади са
чл. 222. и 225. Закона о здравственом осигурању5.
По овлашћењу министра надлежног за послове рада, од 15. јуна 2010.
године, државни секретар Министарства рада и социјалне политике, 3.
маја 2012. године, донео је Решење6 којим се утврђује репрезентативност
Конфедерације слободних синдиката. Такође, може се поставити питање
учешћа и овог репрезентативног синдиката у Социјално-економском
савету Републике Србије и другим трипартитним телима.
Против Решења Министарства рада и социјалне политике, један
од репрезентативних синдиката, 27. јуна 2012. године, поднео је тужбу
Управном суду Београда, а коју је Управни суд 27. септембра 2012.
године одбацио, са образложењем да у овој управној ствари, оспореним
решењем није одлучивано о праву тужиоца, нити је тужиоцу повређен
на закону заснован интерес, те да, према томе, тужилац нема правни
интерес за подношење тужбе против оспореног решења.7
Основни мотив синдиката за стицање репрезентативности би
свакако требало да буде могућност ефикаснијег утицаја на остваривање
радних и социјалних права запослених, кроз институције социјалног
дијалога. Међутим, мотиви могу бити материјалне природе, тј. плаћено
5 Закон о здравственом осигурању, „Службени гласник РС“, број 123/14
6 Решење бр. 110-00-1269/2009-02 од 03.05.2012. године, „Службени гласник РС“,
број 55/12
7 Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“, број 111/09, члан 11. став 1.
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учешће у раду трипартитних тела, као што је социјално-економски савет,
остваривање накнаде за чланство у управним и надзорним одборима
организација за обавезно социјално осигурање и дуге погодности.
2.2. Колективно преговарање
Репрезентативни синдикати учествују у колективном преговарању
и закључивању колективних уговора.
Колективни уговор је аутономни извор права индустријских
односа, којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа,
поступак измена и допуна колективног уговора, међусобни односи
учесника колективног уговора и друга питања из радног односа, од
значаја за запослене и послодавце.
Према чл. 241 – 243. Закона о раду8, колективни уговор може се
закључити као:
1) општи колективни уговор (за територију Републике Србије);
2) посебан колективни уговор
- за одређену грану, групу, подгрупу или делатност (закључује се
за територију Републике Србије),
- за територију јединице територијалне аутономије и локалне
самоуправе;
3) колективни уговор код послодавца (ранији назив „појединачни
колективни уговор”).
Репрезентативни синдикати учесници су у закључивању
колективних уговора на свим нивоима (чл. 244-248. Закона о раду).
У складу са чланом 117. Закона о изменама и допунама Закона о
раду9, одредбе колективног уговора који је био на снази на дан ступања
на снагу овог закона, а то је био 29. јул 2014. године, а које нису биле
у супротности са овим законом, остале су на снази до истека важења
колективног уговора, односно до закључивања колективног уговора, а
најдуже шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, односно до
29. јануара 2015. године.
Након 29. јануара 2015. године закључен је већи број посебних
колективних уговора из области друштвених делатности (Посебан
колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самопураве10; Посебан
8 Закон о раду, „Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14.
9 Закон о изменама и допунама Закона о раду, ,,Службени гласник РС”, број 75/14
10 Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самопураве, ,,Службени гласник РС”,
број 1/15
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колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији11; Посебан
колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самопураве12; Посебан
колективни уговор за државне органе13; Посебан колективни уговор
за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика14),
што није случај када је реч о уговорима из реалног сектора. У реалном
сектору закључен је само Посебан колективни уговор за делатност путне
привреде Републике Србије,15 док августа 2015. године нису закључени
посебни – грански колективни уговори за: металску индустрију Србије,
хемију и неметале Србије, грађевинарство и индустрију грађевинског
материјала Србије, делатност пољопривреде, прехрамбене, дуванске
индустрије и водопривреде Србије, делатност угоститељства и туризма
Србије и други.
2.3. Социјално-економски савет
Регистрација, делокруг и начин рада, финансирање и друга питања
значајна за рад социјално-економског савета у Републици Србији уређују
се Законом о социјално-економском савету.16
Социјално-економски савет чине:
1) за територију Републике Србије: представници Владе Републике
Србије, представници репрезентативних удружења послодаваца и
представници репрезентативних синдиката, основаних за територију
Републике Србије;
2) за територију аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе: представници надлежних извршних органа аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, представници послодаваца
и представници синдиката, основаних за одређену територијалну
јединицу.
Социјално-економски савет, према члану 3. истог Закона, оснива
се у циљу успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима
11 Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији,
,,Службени гласник РС”, број 11/15
12 Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самопураве, ,,Службени гласник
РС”, број 10/15
13 Посебан колективни уговор за државне органе, ,,Службени гласник РС”, број
25/15 и 50/15
14 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика, ,,Службени гласник РС”, број 21/15
15 Посебан колективни уговор за делатност путне привреде Републике Србије,
,,Службени гласник РС”, број 3/15
16 Законом о социјално-економском савету, ,,Службени гласник РС”, број 125/04
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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.
Социјално-економски савет Републике Србије има 18 чланова, од
тога: шест представника Владе, шест представника синдиката и шест
представника послодаваца, основаних за територију Републике Србије.
Социјално-економски савет за територију аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе може да се оснује споразумом између
надлежног извршног органа аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, синдиката и послодаваца, основаних за територију аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Значајан проблем у раду Социјално-економски савет Републике Србије јесте чињеница да се на његовим седницама не разматрају
нацрти закона; предлози других прописа од значаја за економски и
социјални положај запослених и послодавца, а такође и питања везана
за: приватизацију, политику запошљавања, социјалну и здравствену
заштиту и сигурност, образовање и професионалну обуку, демографска
кретања и друга питања чије је разматрање предвиђено законом.
2.4. Управни и надзорени одбори организација
за обавезно социјално осигурање
Након последњих измена и допуна закона из области обавезног
социјалног осигурања, тј. доношењем Закона о изменама и допунама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању17, Закона о изменама
Закона о здравственом осигурању18 и Закона о изменама и допунама
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености19, поред
осталог, дошло је до измена у броју и структури чланова управних
и надзорних одбора организација за обавезно социјално осигурање.
Поменутим изменама је смањен број чланова управних и надзорних
одбора, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
Републичког фонда за здравствено осигурање и Националне службе
за запошљавање, а функција управљања прешла је са представника
17 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању,
,,Службени гласник РС”, број 75/14
18 Закона о изменама Закона о здравственом осигурању, ,,Службени гласник
РС”, број 123/14
19 Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, ,,Службени гласник РС”, број 38/15
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осигураника на надлежна министарства, односно Владу, чиме је готово
елиминисан значај репрезентативности синдиката у овој области.
2.4.1. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Пре него што је ступио на снагу Закон о изменама и допунама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 29. јула 2014. године,
према тада важећем Закону о пензијском и инвалидском осигурању20,
Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
имао је 21-ог члана, и то по седам представника осигураника, послодаваца
и корисника права.
Након доношења Закона о изменама и допунама Закона о
пензијском и инвалидском осигурању, Управни одбор Фонда данас има
седам чланова, које именује и разрешава Влада Републике Србије и то:
1) четири члана на предлог министра надлежног за послове
пензијског и инвалидског осигурања и министра надлежног за послове
финансија;
2) једног члана из реда осигураника, на предлог репрезентативног
синдиката основаног на нивоу Републике, који има највећи број чланова;
3) једног члана из реда послодаваца, на предлог репрезентативног
удружења послодаваца основаног на нивоу Републике, које има највећи
број чланова;
4) једног члана из реда корисника права, на предлог савеза
пензионера основаног на нивоу Републике, које има највећи број
чланова. Савез пензионера подноси доказ о броју регистрованих
чланова министарству надлежном за послове пензијског и инвалидског
осигурања, у складу са актом који доноси министар.
Чланови управног одбора именују се на време од четири године.
Председника и заменика председника управног одбора бира и разрешава
управни одбор на две године.
2.4.2. Републички фонд за здравствено осигурање
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање пре
ступања на снагу Закона о изменама Закона о здравственом осигурању,
18. новембра 2014. године, према тада важећем Закону о здравственом
осигурање21 имао је 21. члана, од којих је 14 представника осигураника
запослених, по два представника осигураника пензионера, осигураника
20 Закон о пензијском и инвалидском осигурању, ,,Службени гласник РС”, број
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, 93/12, 62/13 и 108/13
21 Закон о здравственом осигурању, ,,Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05
- испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12 и 99/14.
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земљорадника и осигураника који обављају самосталну делатност
и једног представника удружења инвалида који је имао својство
осигураника.
Након доношења Закона о изменама Закона о здравственом
осигурање осигурању, Управни одбор Фонда има седам чланова, које
именује и разрешава Влада и то:
1) четири члана, на предлог министра надлежног за послове
здравља;
2) једног члана представника осигураника запослених, на предлог
репрезентативних синдиката организованих на нивоу Републике;
3) једног члана представника осигураника пензионера, на предлог
удружења пензионера организованог на нивоу Републике које има више
од 50.000 регистрованих чланова;
4) једног члана представника осигураника земљорадника, на предлог удружења пољопривредника организованих на нивоу Републике која
имају више од 50.000 регистрованих чланова.
Влада именује и разрешава председника и заменика председника
Управног одбора из реда чланова Управног одбора. Председник, заменик председника и чланови Управног одбора именују се на период од
четири године.
2.4.3. Национална служба за запошљавање
Према Закону о запошљавњу и осигурању за случај незапослености22, Управни одбор Националне службе имао је 9 чланова.
Чланове управног одбора и међу њима председника именовала је
и разрешавала Влада, и то:
1. четири члана на предлог министра надлежног за послове запошљавања, од којих су најмање два из састава министарства надлежног
за послове запошљавања;
2. четири члана на предлог Социјално-економског савета
за Републику Србију, од којих два представника синдиката и два
представника послодаваца.
Директор Националне службе по функцији био је члан Управног
одбора.
Чланови управног одбора именовани су на период од четири
године. Управни одбор одлучивао је већином гласова укупног броја
својих чланова.
Након доношења Закона о изменама и допунама Закона о
запошљавњу и осигурању за случај незапослености, који је ступио н
22 Закону о запошљавњу и осигурању за случај незапослености, ,,Службени
гласник РС”, број 36/09 и 88/10
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снагу 7. маја 2015. године, Управни одбор Националне службе има седам
чланова.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава
Влада, и то:
1. четири члана, укључујући и председника, на предлог министра
надлежног за послове запошљавања;
2. три члана на предлог Социјално-економског савета за Републику
Србију.
Чланови Управног одбора, укључујући и председника Управног
одбора, именују се на период од четири године. Управни одбор одлучује
већином гласова укупног броја својих чланова.
3. Репрезентативност синдиката у међународном
и европском радном праву
Правни концепт синдикалне репрезентативности појављује
се са Версајским уговором (чл. 398.) којим се оснива Међународна
организација рада (МОР), а чиме се државе чланице обавезују да
именује на Генералној конференцији „делегате и невладине саветнике,
из најрепрезентативнијих професионалних организација“.
Питање репрезентативности синдиката у међународном и европском
радном праву је и данас актуелно и отвара питање начина одређивања
синдикалних представника у трипартитним и мултипартитним телима
на националном и локалном нивоу, као и у међународним трипартитним
институцијама.
Конвенције МОР-а о трипартитним консултацијама,23 под термином
«репрезентативне организације» – „означава најрепрезентативније
организације послодаваца и радника који уживају право на слободу
удруживања“, при чему „послодавци и радници су равноправно
заступљени у свим органима преко којих се консултације обављају“.
МОР не разрађује критеријуме за утврђивање репрезентативности
организација радника и послодаваца, али захтева да они буду унапред
утврђени и објективни.
„Сходно пракси Комитета за слободу удруживања МОР-а као
мерило репрезентативности може се предвидети бројност чланства,
под условом да се проценат чланства одреди на разуман начин. У
пракси Комитета постоје случајеви оцене сагласности националног
законодавства које је предвиђало 30%, па чак и 50% радника на
одговарајућем нивоу организовања, али је Комитет оценио да је овако
висок проценат чланства запослених (у предузећу, грани, професији)
23 МОР, Конвенција о трипартитним консултацијама, број 144, 1976.
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неразумно високо постављен, односно несагласан са Конвенцијом бр.
87.“24
Према међународним радним стандардима, пракси Комитета
експерата за праћење примене конвенција и препорука, и Комитета за
слободу удруживања МОР-а, подела синдиката на реперзентативне и
друге (нерепрезентативне) није супротна Конвенцији бр. 87 о слободи
удруживања25, те се сматра и оправданом ако се односи на признавање
одређених права у циљу колективног преговарања, консултовања од стране јавне власти или у циљу одређивања представника у међународним
организацијама. Конвенцијом о колективном преговарању26, утврђује
се обавеза државе да усвоји потребне мере (законима, уредбама и националном праксом) како би се омогућило колективно преговарање.
3.1. Репрезентативност синдикалних
организација на нивоу ЕУ
Питање репрезентативности синдикалних организација има
посебан значај у Европској унији (ЕУ), пошто омогућава учешће
грађана у процесу демократског одлучивања, посредством социјалних
партнера.27
Репрезентативност европских синдикалних организација значајна
је за право ЕУ и европски социјални дијалог, а нарочито за поступак:
1. консултовања од стране Комисије ЕУ о могућем даљем правцу
акције Уније, и садржини предлога приликом доношења европског
радног и социјалног законодавства; 2. преговарања и закључивања
европских колективних уговора; и 3. за имплементацију законодавства и
европских колективних уговора о раду (у складу са поступком и праксом
специфичном у свакој од држава чланица).
Комисија ЕУ је обавезна да се саветује са социјалним партнерима
о могућем правцу деловања Уније, пре подношења предлога из области
социјалне политике.28
У поступку консултовања, преговарања и закључивања европских
колективних уговора, као и у поступку имплементације европских
колективних уговора, могу учествовати само репрезентативни европски
социјални партнери.
24 Б. Лубарда, Радно право – расправа о достојанствену на раду и социјалном
дијалогу, Београд, 2012, стр. 854-855
25 МОР, Конвенција о слободи удруживања и заштити синдикалних права, број
87, 1948.
26 МОР, Конвенција о колективном преговарању, број 154, 1981.
27 EU, Consolidated version of Treaty on European Union (Article 11. and 151.), Official
Journal of the European Union, C 326/13, 26.10.2012.
28 Ibid (Article 154.)
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Уговор о ЕУ не дефинише појам и критеријуме репрезентативности,
већ предвиђа да Комисија подстиче саветовање између социјалних
партнера и предузима мере за олакшање њиховог дијалога. У циљу
остварења овог задатка, Комисија је радила на мерилима за стицање
својства репрезентативности организација радника на европском
нивоу (међугранској и гранској структури социјалног партнерства
држава чланица), са способношћу за закључивање колективних
уговора и представљања свих или што је могуће више држава
чланица. „Способност закључивања колективних уговора“ односи се
на националне организације. Националне организације, као чланице
европских организација, треба да испуњавају услове репрезентативности
у националним оквирима. „Представљање свих држава чланица“ односи
се само на европске организације послодаваца и радника. Ова мерила
су од нарочитог значаја за имплементацију европских колективних
уговора од стране националних организација, јер без својства њихове
репрезентативности, тешко да би се европски колективни уговори могли
применити у датој држави чланици.
Европски социјални партнери треба да укључују социјалне
партнере из што више држава чланица, а најмање из три четвртине
држава чланица ЕУ (сходно мишљењу Комисије).
Једно од мерила односи се и на унутрашњу организованост европских организација, а циљ је да постоје сви услови, да може благовремено
да достави мишљење, савет, односно да располаже одговарајућим
овлашћењем за давање свог мишљења, и да сам поступак доношења
одлуке европских организација буде заснован на начелима демократије.
Питање репрезентативности синдиката, односно легитимности
поступка верификације репрезентативности социјалних партнера,
везано је за поступак у коме учествују Комисија и Савет, али је при
томе веома значајна и судска пракса пред Трибуналом европске заједнице
прве инстанце.
3.2. Репрезентативност синдикалних организација
у појединим европским земљама
Репрезентативност синдиката може се уређивати законским путем
како је то решено нпр. у Белгији, Мађарској, Шпанији и другим земљама,
или утврђивати судским путем - правилима судског порекла, као што
је нпр. случај у Немачкој.
1. У Немачкој, Савезни суд за рад (Bundesarbeitsgericht) донео је
одлуку да синдикална организација мора да буде довољно способна и јака
да испуњава своје обавезе, да заступа интересе својих чланова и да има
организационе услове. Законски прописи који дефинишу критеријуме
164

Др Сања Пауновић, др Рајко Косановић, Репрезентативност
синдиката, Радно и социјално право, стр. 151-172, XVIV (1/2015)

репрезентативности не постоје, као ни критеријуми репрезентативности
за учешће у трипартитним телима.
2. У Франсуској, постоје ситуације у којима се репрезентативност не мора доказивати, као и оне у којима се репрезентативност претпоставља. Наиме, сматра се да се синдикату који припада
репрезентативној конфедерацији синдиката мора признати својство
репрезентативности, док синдикати који нису учлањени у репрезентативне синдикалне централе (оспорено) својство репрезентативности
доказују у судском поступку.
Утврђивање репрезентативности синдиката у Француској, вуче
своје корене још из 1966. године, када је утврђена листа пет признатих
синдиката на националном нивоу, а који ни данас не морају да доказују
своју репрезентативност.
Законом о раду29 из 2008. године у Француској је дефинисано
седам критеријума за утврђивање репрезентативности синдиката, који
се примењују до данас, и то:
• придржавање споразума на републичком нивоу (поштовање
вредности Француске републике се проверава у Статуту
синдикалне организације),
• независност (у односу на политичке партије и јавне власти),
• морају да постоје бар две године (да предузимају различите
активности и да имају искуство, што се мери квантитативно
и квалитативно према: објављеним публикацијама, одржаним
скуповима и конференцијама, и др.; затим за гранске синдикате
– нпр. цене се активности и искуство у одређеној области и на
одређеном географском подручју),
• на изборима (који се дешавају на радним местима), синдикати
морају да добију најмање 10% гласова у оквиру сектора
и региона, а на републичком нивоу најмање 8% гласова –
резултати избора из свих предузећа у Француској се шаљу на
национални ниво – како би се видело ко је најлегитимнији,
• транспарентност финансија (синдикати самостално воде
своје рачуноводство) - финансирање државе -у смислу
давања субвенција синдикату, могуће је само за «образовање
радника», а за све друго би се поставило питање независности
синдиката од државе;
• да имају реалан утицај (значај за предузећа),

29 Code du travail 2008 - France, Critères de représentativité. (Articles L2121-1 à
L2121-2); Décret n°2008-244 du 7 mars 2008.
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•

да имају довољан број чланова и примања – чланарине јесу
један од критеријума, али не и пресудан за утврђивање
репрезентативности.
На крају, репрезентативност се утврђује пред судом, тако што судија
утврђује да ли су сви наведени критеријуми кумулативно испуњени.
Мерење се ради врло ригорозно, што је и предуслов веродостојности
резултата и избегавања оспоравања изборних резултата.
За француске синдикате је карактеристично да уживају оргоман
углед међу члановима, радницима и у друштву у целини, те се на њихове
штрајкове и друге облике индустријских акција одазива велики број
људи, а не само чланови синдиката.
3. Србија, и неке од земаља централне и источне Европе (Република
Српска, БиХ, Словенија), имају сличне критеријуме за утврђивање
репрезентативности синдиката, док је Хрватски30 приступ питању
репрезентативности синдиката врло стирктан и прецизан, те омогућава
јасан увид у то који су синдикати репрезентативни и са коликим бројем
чланова располажу, појединачно.
Критеријуми за утврђивање репрезентативности удружења синдиката у Хрватској, за више нивое учешћа у трипартитним телима на
националном нивоу, врши се на основу пет критеријума, који се узимају
кумулативно, и то:
1. да је удружење синдиката, најмање шест месеци пре дана
подношења захтева за утврђивање репрезентативности, уписано у регистар удружења синдиката вишег нивоа организовања;
2. да синдикати који чине удружења синдиката има најмање 50.000
радника чланова:
• који су послодавцу дали писану сагласност за одбијање
синдикалне чланарине од зараде;
• који користе права на породиљски и родитељски додатак у
складу с посебним прописом; и
• који самостално уплаћују синдикалну чланарину;
3. да има најмање пет синдиката који делују у различитим
подручјима делатности утврђеним Националном класификацијом
делатности;
4. да она или у њу удружени синдикати имају регионалне
канцеларија у најмање четири општине;
5. да располаже потребним простором и другим материјалним
условима за рад, те да запошљава најмање пет радника на основу уговора
о раду, склопљеног на неодређено време с пуним радним временом.
30 Закон о репрезентативности удруга послодаваца и синдиката, НН 93/14, 26/15,
на снази од 17.03.2015.

166

Др Сања Пауновић, др Рајко Косановић, Репрезентативност
синдиката, Радно и социјално право, стр. 151-172, XVIV (1/2015)

Репрезентативност синдиката за колективно преговарање и
заступљеност у преговарачком одбору, регулисано је на другачији начин,
и то: 1) ако на нивоу за коју се преговара о склапању колективног уговора
делује само један синдикат, тај синдикат се сматра репрезентативним и
његова се репрезентативност не утврђује; 2) ако делује више синдиката,
сви синдикати могу писаним споразумом утврдити који се синдикати
сматрају репрезентативним те се њихова репрезентативност не утврђује
- писани споразум тада мора да садржи податак о броју радника чланова,
по основу којих се сви синдикати сматрају репрезентативним - ако се
не постигне писани споразум, сваки синдикат пред Повереништвом за
утврђивање репрезентативности може покренути поступак утврђивања
репрезентативности синдиката, с тим што ће се репрезентативним
синдикатом сматрати синдикат који на нивоу за који се утврђује
репрезентативност има најмање 20% радника чланова од укупног броја
синдикално организовних радника запослених на нивоу за који се утврђује
репрезентативност.
Поступак утврђивања репрезентативности проводи Повереништво за утврђивање репрезентативности, које има 5 чланова и 5
заменика чланова које на време од 5 година именује министар надлежан
за рад. Чланови и заменици чланова именују се из реда независних
истакнутих стручњака, од којих по 2 члана и 2 заменика на писани
предлог удружења синдиката и удружења послодаваца вишег нивоа
којима је репрезентативност утврђена на националном нивоу, у року од
тридесет дана пре истека мандата.
Захтев за утврђивање репрезентативности удружења синдиката
за учешће у трипартитним телима на националном нивоу, покреће
се најраније шест месеци пре истека рока важења претходно утврђене
репрезентативности (на 5 година), и мора садржавати:
1) попис с бројем радника чланова синдиката којима послодавац
на темељу писане сугласности од плаће одбија чланарину и који користе
права на породиљску и родитељску помоћ, оверен од послодавца, а од
синдиката оверен број радника чланова синдиката који самостално
уплаћују чланарину;
2) попис удружених синдиката, с назнаком подручја у којима они
делују утврђеним према Националној класификацији делатности
3) попис подручних канцеларија у општинама/ градовима
4) податке о расположивим просторним и другим материјалним
условума за рад, те податке о броју запослених радника у удружењу
синдиката на вишем нивоу организовања.
Послодавац је дужан у року од осам дана од дана поднетог захтева
синдикалног повереника или синдикалног представника, синдикату
167

Др Сања Пауновић, др Рајко Косановић, Репрезентативност
синдиката, Радно и социјално право, стр. 151-172, XVIV (1/2015)

доставити број радника чланова синдиката, осим за раднике чланове
синдиката који самостално уплаћују синдикалну чланарину.
Повереништво, најкасније у року од деведесет дана од дана
објаве јавног позива, решењем (које траје пет година од дана његове
извршности) утврђује попис репрезентативних удружења за учешће у
трипартитним телима на националном нивоу.
Против овог решења жалба није допуштена, али свако удружење
које је учествовало у поступку утврђивања репрезентативности може
покренути управни спор пред надлежним управним судом, а који ће
одлуку донети у року од тридесет дана од дана подношења тужбе.
4. У Великој Британији постоји обавеза регистрације синдиката,
која подразмева доказивање независности синдиката и чињенично
стање о радницима које представља, што проверава UK Certification
Officer и потом доноси одлуку. Регистрацијом, синдикат стиче услове
за остваривање неких привилегија, као што су нпр. пореске олакшице.
Са друге стране, критеријуми за утврђивање репрезентативности нису
дефинисани, тако да нису установљени ни за учешће у трипартитним
телима.
5. Социјални дијалог у Словачкој, од 2004. године одвија се у оквиру Савета привредног и социјалног партнерства (Рада хосподарскехо а
социаинехо партнерства) – посебно основаног трипартитног тела Владе
Словачке, синдиката и послодаваца. Статутом овог тела дефинисана су
правила за утврђивање репрезентативности, према којима је удружење
синдикалних савеза репрезентативно уколико заступа најмање 100.000
запослених - чланова синдиката, с тим да се доказивање ради на бази
спискова послодавачких и синдикалних организација, које садрже број
запослених – чланова синдиката.
Садашње правно уређење питања репрезентативности установљено
је 2007. године, Законом о трипартитним консултацијама Републике
Словачке31, на начин да је репрезентативно само оно удружење синдикалних савеза које је настало у складу са Законом о удруживању
грађана Републике Словачке32 и које удружује запослене у радном односу
или некој сличној форми радног односа из неколико грана привреде са
најмање 100.000 запослених који су чланови синдиката. Представници
запослених своју репрезентативност доказују на захтев представника
владе или социјалног партнера, који изрази сумњу о њихову репрезентативности. Када је овако доказана репрезентативности, представник
владе или социјални партнер може да изрази сумњу тек након истека
12 месеци од признавања репрезентативности. Представници запосле31 Закон о трипартитним консултацијама Републике Словачке, број 103/2007
32 Закон о удруживању грађана Републике Словачке, број 82/1990
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них доказују репрезентативност достављањем списка синдикалних
организација, који садржи број запослених чланова синдиката. Евентуални спорови решавају се путем арбитраже. Репрезентативност на нивоу
предузећа регулисана је Законом о раду. Код колективног преговарања
на нивоу предузећа важи правило, да ако синдикалне организације не
постигну договор, послодвац може да закључи колективни уговор са
организацијом која има највише чланова.
4. Предлози за побољшање функционисања
института репрезентативности
До измена које се односе на функционисање поступка утврђивања
репрезентативности у Србији, требало би да дође у делу који се тиче:
1) органа који утврђује репрезентативност и 2) начина на који се
репрезентативност доказује.
Одбор за репрезентативност, према члану 225. Закона о раду, чине
по три представника Владе, синдиката и удружења послодаваца, који
се именују на четири године. Представнике Владе именује Влада на
предлог министра надлежног за послове рада, а представнике синдиката
и удружења послодаваца именују синдикати и удружења послодаваца
- чланови Социјално-економског савета.
Предлажемо да, у циљу веће транспарентности и објективности
поступка репрезентативности, репрезентативни синдикати именују
представнике синдиката у Одбор за репрезентативност, али не из својих
редова као што је данас случај, већ из реда истакнутих стручњака из
области радног и социјалног права, судија и других стручњака. При
постојећем законском решењу, чланови Одбора за репрезентативност
заинтересовани су да се не повећава број репрезентативних синдиката,
јер би то између осталог значило прерасподелу привилегија које
репрезентативност омогућава.
Чланом 29. Закона о раду, предвиђено је да подносилац захтева за
репрезентативност, поред осталог Одбору за репрезентативност достави
и приступнице синдикату.
Мишљења смо да приступнице синдикату представљају
интерни документ синдиката и да нису поуздан доказ за утврђивање
репрезентативности, имајући у виду да је било случајева различитих
манипулација са приступницама.
Предлажемо да поред приступница синдикату, као један од доказа
репрезентаивности буде листа запослених лица-чланова синдиката,
оверена од стране послодавца, а за које је послодавац дужан, у складу
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са чланом 207. Закона о раду, да одбија износ од зараде и да тај износ
уплати на одговарајући рачун сидиката.
Мишљења смо да би се предложеним изменама Закона о раду
отклонили бројни проблеми који се односе на репрезентативност
синдиката, а који су данас присутни.
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Representativeness of trade unions
Summary
A trade union is an independent, democratic and selfsupporting organization of employees that they join voluntarily for advocacy, representation,
promotion and protection of their professional, labor, economic, social, cultural and other individual and collective interests.
In the countries in which operates increasing number of trade union
organizations, a trade union is considered representative that has the appropriate capacity (qualitative and quantitative) to represent the interests of
workers in tripartite bodies and activities.
The aim of this study is that based on the analysis of the existing Labor
Law provisions, an international labor legislation and practice of some states,
relating to the representation of trade unions, to propose the improvement in
the functioning of the principles of representativeness.
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УПРАВНО-СУДСКА ЗАШТИТА ЦАРИНСКИХ
СЛУЖБЕНИКА У СПОРУ ПУНЕ ЈУРИСДИКЦИЈЕ
Апстракт: Одлучивање у спору пуне јурисдикције у материји
управног спора, којом приликом Управни суд поништава донете
акте извршне власти и сам решава односну управну ствар,
сматра се крајњим дометом у пружању управно-судске заштите.
Истовремено је ефикасно правно средство којим се спречава
вођење поступака у недоглед са могућношћу неприхватања
заузетих правних ставова из пресуда Суда од стране органа
извршне власти. Анализа законских решења уз пример из судске
праксе треба да буде подстицај и охрабрење Управном суду за
чешће коришћење овог моћног института увек онда када то
закон допушта.
Кључне речи: Управни спор, јавна расправа, спор пуне јурисдикције, дисциплинска одговорност, царински службеник.

1. Увод
Писање овог реферата је подстакнуто пресудом Управног суда
донетом у управном спору којом је царинском службенику у спору пуне
јурисдикције пружена апсолутна заштита поништајем донетих решења,
на који начин је Суд уместо управних органа сам решио ову управну
ствар. Донета пресуда истовремено је представљала основ за враћање
службеника на посао.
Анализа донете пресуде је крајњи домет овог реферата. Ипак,
за њено потпуно разумевање потребно је детаљно обрадити одредбе
* uprava@vk.sud.rs
* Рад примљен: 13.07.2015.
Рад прихваћен: 12.08.2015.
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Закона о управним споровима1: у даљем тексту – ЗУС, које се односе
на утврђивање чињеница у управном спору и одредбе које говоре о
одлучивању у спору пуне јурисдикције. Примери из судске праксе
треба да употпуне разумевање овог важног института и допринесу
предвидивости у доношењу будућих пресуда од стране Суда у овој
материји.
2. Утврђивање чињеница у управном спору2
Једна од важних новина ЗУС-а у односу на претходни Закон о
управним споровима3 је у томе да утврђивање процесне грађе ради
пресуђења поставља на потпуно нове основе. Утврђивање чињеница
на усменој расправи је подигнуто на ниво основних одредби ЗУС-а.
Одредба члана 2. ЗУС-а предвиђа као принцип да „у управном спору суд
одлучује на основу закона и у разумном року, на подлози чињеница
утврђених на усменој јавној расправи.“ То је била и основна мана
претходног ЗУС-а јер је, у смислу одредбе члана 38. став 1. предвиђао
правило по коме је суд у управном спору одлучивао „по правилу“, на
основу чињеница које су утврђене у управном поступку. Није познато
да је последњих 30 година примене ранијег ЗУС-а донета пресуда у
управном спору на основу чињеница утврђених на расправи код суда. То
је даље, значило одуговлачење и управног спора и управног поступка по
поништеном решењу у управном спору, а не ретко, и уз непридржавање
правних стватања изражених у пресуди суда, као обавезних.
Исти принцип утврђивања чињеничног стања у управном спору
задржан је и у каснијој разради цитиране одредбе члана 2. ЗУС-а, у
члану 33. став 1. У том члану предвиђена су и два изузетка приликом
решавања без одржавања усмене расправе: ако је предмет спора такав
да очигледно не изискује непосредно саслушање странака и посебно
утврђивање чињеничног стања (1) или (2) ако странке пристану да се
не одржава расправа.
У овом случају „ако је предмет такав ...“срећемо се са дискреционим
овлашћењем суда да оцени да ли је предмет такав да није потребно
саслушавати странке и посебно утврђивати чињенично стање. Сматрам
да у оцени суда не треба ову одредбу прешироко тумачити у смислу
да суду увек и све буде врло јасно, будући да је жива реч странке пред
судијама (у управном спору се суди у већу три судије професионалца –
прим. аутора) незаменљива у остваривању начела материјалне истине.
Акценат у примени наведене одредбе треба да буде на речи „очигледно“
1 „Службени гласник РС“ бр. 111/09
2 Љ. Пљакић – Утврђивање чињеница у управном спору, Правни информатор 6/010
3 „Службени лист СРЈ“ бр. 46/96
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која треба да буде препрека да се у свим предметима одбије одржавање
расправе.
Пристанак странака да се расправа не одржи мора да буде изричит
и да не оставља могућност за другачија тумачења. Искуство учи да ако
је предвиђена могућност странке да се појави и да да изјаву код суда,
да ће се она тим правом заиста и користити. Значајно је рећи да је суд у
обавези да у образложењу пресуде наведе разлоге којима се руководио
да расправу не одржи. Аутор сматра да ти разлози суда могу да буду
предмет оцене од стране Врховног касационог суда, ако буде уложен
захтев за преиспитивање одлуке, посебно ако је дошло до повреде права
на приступ суду као елеменат права на правично суђење, из члана 6.
Европске конвенције о људским правима.
Значај утврђивања чињеничног стања на расправи у управном
спору није резултат новије управно-судске праксе. На њега је указивано
кроз сентенце највиших судова и по ранијем закону по коме није била
обавезна расправа још пре више од 50 година.
„Не може суд у управном спору на основу доказног материјала
доћи до утврђења другог чињеничног стања од туженог органа осим
у случају да сам суд у присуству странака утврди чињенично стање
на расправи или преко једног члана већа или преко суда или преко
државног органа.“ 4
„Ако једна одлучна чињеница није била утврђена у управном
поступку, већ је и на основу списа утврђује суд у управном спору, онда
је суд дужан да то учини на један од начина из члана 39. став 4. ЗУС-а (на
расправи; прим. аутора), с тим да се странка мора позвати да присуствује
код извођења односног доказа.“5
2.1. Нарочити случајеви одржавања расправе
Изгледа да је законодавац изгубио дах када је од прокламованог
принципа за доношење одлуке у управном спору на расправи, у члану
34. ЗУС-а сузио могућност одржавања расправе на две ситуације; једну,
када веће нађе да због сложености предмета или бољег разјашњења
ствари, да треба одржати расправу (дакле, дискреционо овлашћење
суда) и другу облигаторне природе – „расправа је обавезна када је у
поступку учествовало две или више странака са супротним интересима
као и када суд утврђује чињенично стање ради решавања у спору пуне
јурисдикције“.

4 Савезни врховни суд Уж. 6503/57 од 14.12.1957. године
5 Савезни врховни суд Уж. 510/57 од 08.06.1957. године
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Може се поставити питање да ли суд мора да одржи расправу,
обавезну по закону, уколико су се странке одрекле расправе. Рекли смо,
ради се о обавезној норми из Закона чију примену ни сам суд не може
да отклони па тим пре то не могу ни саме странке својим изјавама воље.
Суд мора такву расправу да одржи, а странке немају обавезу да на такву
расправу дођу, будући да због тога неће трпети последице. 6
2.2. Суштина расправе у управном спору
Иако је одредбом члана 74. ЗУС-а предивиђено да на сва питања
решавања управних спорова која нису уређена законом сходно ће се
примењивати одредбе закона којим се уређује парнични поступак, треба
рећи да реч „сходно“ не значи знак једнакости између два поступка. ЗУС,
па и вођење расправе у управном спору, имају неке своје посебности у
односу на парнични поступак па ће се у управном спору примењивати
само оне одредбе ЗПП које би могле да буду у складу са правном
природом управног спора.
Сама обавеза одржавања расправе, по својој природи, подразумева
учешће јавности. Разлози о искључењу јавности за део расправе или у
целини, ЗУС-ом су предвиђени и нису различити у односу на ЗПП.
Међутим, већ код самог тока расправе срећемо специфичности
ЗУС-а. Одмах ћемо рећи: од расправе у управном спору не треба правити
парницу. Рочиште за расправу се може одложити само из важних
разлога иначе се расправа завршава на једном рочишту. У записнику о
одржаној расправи се уносе само битне чињенице, али се на расправи
пуномоћници не могу спречавати да износе суштину виђења самог спора
под изговором „да то већ све пише у тужби“. То није само поштовање
права странке и њеног пуномоћника већ и помоћ суду ради бољег
сагледавања ствари.
Заказана расправа ће се одржати и ако уредно позване странке
не дођу, нити постоји претпоставка да је странка недоласком одустала
од свог захтева. Стоји обавеза суда да спор расправи и у ситуацији да
странке не дођу на расправу.
За практичан и правилан рад суда, по оцени аутора, важна је
одредба члана 39. Став 2. ЗУС-а према којој „суд на расправи одлучује
који ће се докази извести ради утврђивања чињеничног стања.“ Aутор
не сматра да у вођењу расправе код Управног суда мора да постоји
униформисан приступ у раду различитих већа, али мора да постоји
већа једнобразност у начину вођења расправе. Из одлуке већа, гласно
диктиране, које ће доказе извести на расправи, странке закључују у којој
6 Љ. Пљакић – Практикум за управни спор, Издање „Интермекс“ 2011, стр. 303
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мери је суд овладао суштином предмета те у том правцу странке могу
ставити и одређене примедбе.
Са друге стране, странке и њихови пуномоћници морају да дођу
спремни на заказано суђење, како би могли активно да расправљају.
Неспремност странака и њихових пуномоћника да расправљају код суда
је знак непоштовања суда!
3. Спор пуне јурисдикције
„Спор пуне јурисдикције представља најпотпунији вид заштите
појединачних права и интереса у управном спору у коме суд, поред
остваривања судске контроле законитости рада управе, преузима и
функцију органа управе, решавајући управну ствар, под условима
прописаним законом. Због тога он представља најкомплексније поступање суда у управном спору и увек је актуелан како са аспекта управноправне науке, тако и управно-судске праксе“. 7
Заиста, одлучивање у спору пуне јурисдикције представља
најкреативнији вид пружања управно-судске заштите после које остаје
да управа изврши донету судску одлуку. Поред потпуне судске заштите
која се на овај начин остварује, значајан је и принцип ефикасности, али
и сигурност за странку да, уколико је само поништено решење извршне
власти без одлуке о самој ствари, орган у новом поступку не може да
донесе решење супротно заузетом правном ставу из пресуде. То се, не
ретко, и догађа када Управни суд у спору ограничене јурисдикције само
поништи оспорени управни акт, а управни органи, иако везани правним
схватањем суда (једина судска материја у којој правно схватање суда
из пресуде обавезује, прим. аутора!) остану при свом, супротном ставу
што за странку значи нову тужбу, ново чекање на пресуђење...
Ипак, и код спора пуне јурисдикције постоје два услова која морају
да буду кумулативно испуњена за доношење такве пресуде:
• да природа ствари дозвољава решавање у спору пуне
јурисдикције и
• да утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за такву
одлуку.
Природа саме управне ствари не дозвољава да суд одлучи у
спору пуне јурисдикције ако је странка тражила издавање уверења из
матичне евиденције коју води по службеној дужности државни орган.
Ако странка буде одбијена, суд није у могућности да одлучи у спору
пуне јурисдикције јер по закону не води матичне књиге.
7 Ј. Ивановић: Спор пуне јурисдикције у управно-судској пракси Републике Србије,
Међународни симпозијум у Сарајеву 2013. године, Фондација Центар за јавно право.
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Утврђено чињенично стање као процесна грађа за доношење
пресуде у спору пуне јурисдикције мора да буде потпуно и правилно
утврђено. Већ смо цитирали сентенце из којих произлази да уколико
нека одлучна чињеница није поуздано утврђена (није изведен на пример,
доказ суочењем сведока) суд не може да закључи другачије од управних
органа, уколико тај недостатак није отклонио на расправи, у присуству
странака. О томе суд увек мора да води рачуна јер је поштовање права
странке у поступку врхунско начело у свим поступцима. У том правцу,
бројне су одлуке Суда у Стразбуру.
И сама странка у тужби може да тражи да суд у тој управној ствари
донесе пресуду у спору пуне јурисдикције. Суд може да не прихвати
такав захтев странке, али је обавезан да наведе разлоге због којих није
прихватио такво решавање.
Све указује да када суд сам утврђује чињенично стање на расправи код обавезних разлога за држање расправе, да се определио за
одлучивање у спору пуне јурисдикције. Судећа већа морају увек да имају
у виду примену одредбе члана 43. став 5. ЗУС-а према којој у случају
настанка ненакнадиве штете за странку, ако би суд само поништио
решење, утврђивањем чињеничног стања је обавезан да одлучи у спору
пуне јурисдикције!
Треба да се зна да је искључено одлучивање у спору пуне јурисдикције ако је тако предвиђено посебним законом (Закон о Народној банци
Србије). Аутор се противи оваквом решењу јер не треба ограничавати
суд у вршењу Уставом утврђене узвишене функције!
4. Управна и судска пракса
Аутор је сматрао непоходним да, пре него што изнесе примере
одлучивања из управне и судске праксе, укаже на законска решења и
значај утврђивања чињеница у управном спору и о самом спору пуне
јурисдикције.
У царинском поступку, решењем директора Управе царина је
царински службеник оглашен кривим за учињену тежу повреду службене
дужности из члана 308. став 2. Царинског закона и члана 40. став 1. тачка
1. Правилника о правима, обавезама и одговорностима запослених у
Министарству финансија и економије – Управи царина, неизвршавање
и несавесно, неблаговремено или немарно обављање послова и радних
задатака, за коју повреду му је изречена дисциплинска мера престанка
радног односа.
По уложеном приговору царинског службеника, другостепени
орган – Министарство финансија је одбило приговор и потврдило
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првостепено решење налазећи да су у поступку код првостепеног
органа правилно утврђене чињенице значајне за примену права, те да
је и материјално право правилно примењено када је царински службеник
оглашен кривим и да му је изречена адекватна мера престанка радног
односа.
Незадовољан наведеним решењима царински службеник је
поднео тужбу Управном суду у којој је навео да другостепено решење
оспорава из свих ЗУС-ом предвиђених разлога. Указао је да је наводна
повреда учињена 14.02.2013. године када је на снази већ био Царински
закон („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 111/12), који предвиђа друге
органе за вођење поступка, а да је поступак вођен по Царинском закону
(„Службени гласник РС“ бр. 73/03, 2/06), који је престао да важи, у
смислу одредбе члана 310. Царинског закона. Посебно је указао да је
дисциплинска мера изречена према Правилнику о правима, обавезама
и одговорностима запослених у Министарству финансија и економије
– Управи царина, који представља интерни акт који није објављен у
Службеном гласнику, због чега није могућа његова примена. Указао је
и на већ донету пресуду Управног суда и правни став изнет у њој (I-1 У.
2326/11 од 24.01.2012. године), према коме се повреде службене дужности
царинских службеника прописују Законом о државним службеницима
и Царинским законом, а не Правилником као подзаконским актом. У
тужби се такође, наводи да се царински органи позивају на одредбу члана
308. став 2. старог Царинског закона која има у виду Закон о радним
односима у државним органима који је престао да важи ступањем на
снагу Закона о државним службеницима, а који повреду, која је тужиоцу
стављена на терет, не предвиђа као тежу повреду службене дужности.
Навео је и разлоге да су и чињенице погрешно утврђене и да је свима
у служби познато због чега му је све то изрежирано, а да за 31 годину
рада у служби, у којој је завршио и факултет, никада није ни опоменут.
Тужени орган (Министарство као другостепени) је оспорио све
наводе из тужбе. Сматра да је тежа повреда због које је тужилац оглашен
одговорним прописана чланом 109. Став 1. Тачка 1. Закона о државним
службеницима као неизвршавање или несавесно, неблаговремено или
немарно извршавање послова или налога претпостављеног при чему су
одредбе оспораваног Правилника као подзаконског акта, у сагласности
са наведеним законом. Сматра да су одредбе о тежим повредама радних
обавеза и дужностима из Закона о радним односима у државним органима
инкорпорисане у Царински закон, при чему је одредбом члана 59. став 1.
Закона о радним односима у државним органима као тежа повреда радних
обавеза прописано и неизвршавање или несавесно, неблаговремено
или немарно вршење радних и других обавеза. Упућујућа норма или
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преузимање норми из једног у други закон су ствар законодавне технике.
Сматра да су одредбе Правилника у сагласности са законским одредбама,
што је утврђено и одлуком Уставног суда.
4.1. Пресуда Управног суда
Управни суд, Одељење у Нишу, одлучујући у овом управном
спору донео је пресуду8 којом је уважио тужбу тужиоца, поништио
другостепено решење и у спору пуне јурисдикције сам решио ствар (у
овом делу одлука Суда је решење јер се Суд ставља на место туженог
органа који решењем окончава ствар): усвојио је приговор и поништио
првостепено решење директора Управе царина, затим обуставио
дисциплински поступак покренут по захтеву Управника царинарнице
и 2. уважио захтев тужиоца за трошкове спора.
У разлозима је изнео следеће:
Најпре су наведени разлози првостепеног органа, ток поступка
код тог органа, наводи приговора и разлози другостепеног органа из
оспореног решења у управном спору.
Одмах у почетку, у изношењу става Суда и опредељењу за донету
одлуку, Суд је изнео правни став према коме се „одредбе Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“ бр.
48/91...79/05), којима су прописане повреде службене дужности не могу
се по престанку важења тог закона применити у поступку утврђивања
дисциплинске одговорности царинских службеника, у смислу одредбе
члана 308. став 1. и 2. Царинског закона („Службени гласник РС“ бр.
73/03...9/10)“.
Суд цитира садржину одредбу члана 308. став 1. и 2. Царинског
закона, на основу које је дисциплински поступак спроведен, налазећи
да се на дисциплинску одговорност царинских службеника примењују
одредбе закона којима се уређују радни односи у државним органима,
наводећи још 6 нових повреда, поред напред наведених (које нису
значајне за овај предмет; прим. аутора).
За суд је значајно да је наводна повреда учињена 14.02.2013. године
у време важења Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС“ бр. 48/91...79/05) као и чињеница да је Закон о радним односима у
државним органима престао да важи 2006. године, ступањем на снагу
Закона о државним службеницима. То је разлог да Суд закључи да је на
овај начин повређен закон на штету тужиоца. Ближе образлажући свој
став Суд наводи да тужиоцу није стављена на терет нека од 6 тачака
нових повреда, а како је у време наводне повреде престао да важи Закон
о радним односима у државним органима, то у односу на тужиоца
8 II-3 У. 20501/13 од 12.12.2015. године
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није могла да буде утврђена повреда која није прописана законом, без
обзира што је слична повреда прописана чланом 109. став 1. тачка 1.
Закона о државним службеницима (додали би смо и да је у стручној
јавности познат правни став Управног суда да се Законом о полицији
као посебним у односу на Закон о државним службеницима, предвиђају
посебне повреде радне обавезе и за случај да се понашања полицијских
службеника не могу подвести под те повреде, не могу се „позајмњивати“
повреде из Закона о државним службеницима; прим. аутора). Такође и
без обзира што је иста повреда прописана и цитираним Правилником
о правима, обавезама и одговорностима... за суд, материјално-правна
претпоставка за покретање и вођења дисциплинског поступка и
утврђивање дисциплинске одговорности царинског службеника јесте
да важећим законом постоје прописане повреде службене дужности
које му се стављају на терет.
Суд затим, цитира одредбу члана 43. став 1. ЗУС-а која му
омогућује да уз поништај решења и сам реши управну ствар ако
чињенично стање пружа поуздан основ за то, при чему пресуда суда
замењује поништени акт (спор пуне јурисдикције). На тај начин је Суд
отворио врата образлагању разлога за доношење пресуде у спору пуне
јурисдикције. Сматрајући да је тужени орган пропустио да санкционише
наведене повреде учињене у поступку код првостепеног органа, Суд
закључује да природа ове ствари дозвољава, а чињенично стање пружа
поуздан основ за доношење одлуке у спору пуне јурисдикције, како је
то већ цитирано.
Суд децидно не прихвата разлоге из решења управних органа и
наводе из одговора на тужбу о разлозима за законитост донетих аката
који се позивају на примену одредбе члана 109. став 1. тачка 1. Закона
о државним службеницима и да су одредбе Закона о радним односима
у државним органима инкорпорисане у Царински закон. Директно се
изјашњава да цитирани Правилник представља акт о дисциплинској
одговорности запослених у управи царина којим су таксативно
наведене теже и лакше повреде службене дужности, а да је одредбом
члана 308. став 3. Царинског закона прописано да министар на предлог
директора утврђује начин вођења дисциплиског поступка и изрицање
дисциплинских мера као и овлашћења за вођење дисциплинског
поступка и преношење тог овлашћења.
„Из наведене законске одредбе, према налажењу Суда, произлази
да је доносилац Правилника као подзаконског акта за спровођење
закона, био овлашћен да у вези са дисциплинским поступком царинских
службеника уреди питања која се односе на начин вођења поступка и
изрицања дисциплинских мера и овлашћења за вођење дисциплинског
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поступка, али не и да пропише повреде службене дужности царинских
службеника јер је то материја која може да буде само предмет законског
уређивања“. 9
Чини се да је у овим разлозима суштина образложења наведене
пресуде. То је у осталом, био и разлог суду да не одржава расправу јер
је пресуду у спору пуне јурисдикције донео на чињеничном стању и
примени права јасно исказаних у решењима управних органа.
4.2. Правноснажност пресуде
Одредбом члана 7. Став 2. ЗУС-а је предвиђено да се против
пресуде донете у управном спору не може изјавити жалба (правноснажна
пресуда). Управо њена правноснажност иде у прилог да се ставови
изражени у пресуди могу коментарисати од стране стручне јавности,
без обзира на уложена ванредна правна средства.
Одлучивање Управног суда у спору пуне јурисдикције је разлог из
члана 69. став 2. тачка 2. ЗУС-а за подношење Захтева за преиспитивање
донете одлуке који се подноси непосредно Врховном касационом суду.
Тужени орган, као подносилац Захтева је искористио ту могућност,
поднео Захтев образлажући у њему разлоге неслагања са донетом
пресудом. Они су слични или и нешто проширени у односу на већ
изнете у управном спору.
Тужилац у управном спору (противна странка) у одговору на захтев,
сложио се са разлозима из пресуде наводећи да су тиме прихваћени
наводи тужбе и достављене идентичне пресуде истог суда донете у
спору ограничене јурисдикције (само је поништено оспорено решење).
Посебно је указао да престанком важења Закона о радним односима у
државним органима, одредба члана 308. став 2. Царинског закона, која
се на њега односи, губи ослонац у својој примени, што представља израз
начела законитости које везује како орган управе тако и судове.
Одлука по захтеву није донета.
Уместо закључка
Анализа правноснажне пресуде суда, по оцени аутора, не садржи
класичне закључке у писаном реферату. Свака пресуда има у виду
одређени догађај, животну ситуацију, у којој је суд утврдио одлучне
чињенице и на њих применио одговарајућу правну норму. Анализа
треба да изрази слагање са разлозима пресуде и самим пресуђењем или
да изнесе другачији чињенични закључак уз другачију примену права.
Два су озбиљна разлога због којих се и аутор определио за изношење
9 Цитат из образложења цитиране пресуде
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анализе пресуде са претходним нагласком на утврђивању чињеница и
суђењу у спору пуне јурисдикције у управном спору.
Први разлог је што се аутор слаже са изнетим ставовима Суда
да се дисциплинске мере утврђују само законом, а не правилником
као актом ниже правне снаге. Такође, упућујућа норма из Царинског
закона на дисциплинске повреде из Закона о радним односима у
државним органима имала је значај у време важности тог закона, али
не и по престанку, 2006. године, ступањем на снагу Закона о државним
службеницима. Ови разлози су били довољни да Суд донесе пресуду у
спору пуне јурисдикције.
Други разлог можда, једнако важан је нешто општијег карактера.
Овакве пресуде требају да буду подстицај Управном суду да чешће
одлучују у спору пуне јурисдикције уз поштовање ЗУС-ом утврђених
разлога за овакво одлучивање. Неко ће рећи да судије треба да буду
храбрије у пресуђењу. Аутор не дели такво мишљење, храброст је
потребна у борилачким спортовима: у дељењу правде је нужна стручност
и лични интегритет судије. Сви ми који смо конкрусали за ту узвишену
функцију истицали смо да ове квалитете поседујемо. Нека не остану
скривени (тако ћемо то назвати), преточимо их у пресуђења.
Литература и извори
1. Љ. Пљакић – Утврђивање чињеница у управном спору, Правни
информатор 6/010
2. Љ. Пљакић – Практикум за управни спор, Издање „Интермекс“
2011.
3. Ј. Ивановић: Спор пуне јурисдикције у управно-судској пракси
Републике Србије, Међународни симпозијум у Сарајеву,
Фондација Центар за јавно право, 2013.
Извори
4.
5.
6.
7.

„Службени лист СРЈ“ бр. 46/96
„Службени гласник РС“ бр. 111/09
Савезни врховни суд Уж. 510/57 од 08.06.1957. године
Савезни врховни суд Уж. 6503/57 од 14.12.1957. године
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Ljubodrag Pljakic,
judge of the Supreme Court of Appeals, retired
Administrative Court Protection of Customs
officers in a Dispute of Full Jurisdiction
Summary
The decision-making in a dispute of full jurisdiction in an administrative dispute matter, at the occasion of which the administrative court annuls
the acts passed by the executive authorities and resolves the administrative
dispute themselves, is considered the final scope with the offering of administrative court protection. At the same time, the legal remedy is efficient,
too, which prevents the endless conduct of the procedure with the possibility
of non-acceptance of assumed legal attitudes from court judgements by the
bodies of executive authorities. The analysis of legal solutions with examples
from the court practice should be a stimulation and encouragement for the
administrative court for a more frequent use of this powerful institute, always
when the law permits it.
Key words: Administrative dispute, public discussion, dispute of full
jurisdiction, disciplinary liability, customs officer.
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ЗАКОНСКО И ПОДЗАКОНСКО РЕГУЛИСАЊЕ
ЗАШТИТЕ УЗБУЊИВАЧА КЉУЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ
Апстракт: Законом о ратификацији Конвенције Уједињених
нација против корупције и Законом о потврђивању Грађанскоправне конвенције о корупцији, Република Србија се обавезала да
на свеобухватан начин законом уреди питање заштите лица која
пријављују сумњу на корупцију и друго незаконито поступање.
Сходно члану 9 Грађанскоправне конвенције о корупцији,
свака страна уговорница треба да обезбеди у домаћем праву
одговарајућу заштиту од било које неоправдане санкције против
запослених, који имају основаног разлога да сумњају у корупцију
и који, у доброј вери, своју сумњу пријаве одговорним лицима или
органима.
Опредељење Републике Србије за одлучну борбу против корупције
које подразумева стварање уређеног нормативог оквира, системску изградњу и јачање институција као предуслов за ефикасну
борбу против корупције, потврђено је доношењем Националне
стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године и пратећим Акционим планом.
Доношењем Закона о заштити узбуњивачa, Република Србија
предузела је неопходне кораке ка успостављању нормативног
оквира и капацитета за одлучну борбу против корупције и
истовремено остварује преузете обавезе из међународних аката,
а пре свега препорука Група држава за борбу против корупције
Савета Европе (GRECO).
Министар правде је на основу чл. 17. и чл 25. ст 3. Закона о заштити узбуњивача донео следеће подзаконске акте: Правилник о
начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног
*

vesna_bilbija@yahoo.com
* Рад примљен: 09.07.2015.
Рад прихваћен: 29.07.2015.
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лица код послодавца, као и другим питаљима од значаја за
унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет
запослених и Правилник о Програму ситицања посебних знања
у вези са заштитом узбуњивача
Кључне речи: закон, корупција, узбуњивање, узбуњивач, заштита
узбуњивача.
1. Увод
Упоредно право протеклих неколико деценија све већу пажњу
посвећује заштити узбуњивача (енг. Whistelblower) и признању права
запосленог на “дување у пиштаљку” (енг. Right to whistleblow)1. Посебна
заштита је неопходна како би се подстакли запослени на борбу против
корупције, на заштиту јавног интереса, који је и правно и морално
супериорнији у односу на приватни интерес (добит) послодавцa2. Другим
речима, заштита узбуњивача-запосленог је вид охрабривања културе
отворености организација (послодавца), доброг управљања, наменског
коришћења средстава (посебно у јавном сектору), законитости пословања
и рада послодаваца, те заштите јавног интереса. Организациона култура
налаже да се не сме толерисати спровођење злостављања узбуњивача
(victimisation for whistelblowing is not tolerated), због чега је у упоредном
праву последњих пар деценија дошло до законског уређивања посебне
заштите узбуњивача-запослених, нпр. америчко, британско, холандско,
јужноафричко законодавство3. У транзиционом друштву као што је
случај наше, један од највећих проблема је проблем корупције, а Закон
о заштити узбуњивача је, према речима предлагача, такав да, са једне
стране, пружа заштиту лицима која пријављују сумњу на корупцију
у пуном обиму, а са друге, њиме се, на посредан начин, штити јавни
интерес, кроз заштиту оних који корупцију пријављују.
Уређујући хијерархију домаћих и међународних општих правних
аката, Устав Републике Србије4, прописује јединственост правног
поретка Републике Србије, те да је Устав највиши правни акт Републике
Србије Устав и да сви закони и други општи акти донети у Републици
Србији морају бити сагласни са њим. Даље је прописано да су потврђени
међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права
1 О заштити запосленог узбуњивача у упоредном праву видети више: Б. Лубарда,
Посебна заштита запосленог узбуњивача, Правни живот, бр. 11/2011., стр. 439-449.
2 Ibid. стр. 442.
3 Ibid. стр. 443.
4 Устав Републике Србије, „Сл. Гласник РС”, бр. 98/2006, чл. 194.
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део правног поретка Републике Србије, да потврђени међународни
уговори не смеју бити у супротности са Уставом, а да закони и други
општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са
потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима
међународног права. Према томе, потврђени међународни уговори и
општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка
Републике Србије, чине саставни део унутрашњег правног поретка,
непосредно се примењују и имају примат у односу на законе и друге
опште правне акте. Законом о ратификацији Конвенције Уједињених
нација против корупције5 и Законом о потврђивању Грађанскоправне
конвенције о корупцији6, Република Србија се обавезала да на свеобухватан начин законом уреди питање заштите лица која пријављују
сумњу на корупцију и друго незаконито поступање. Сходно члану 9
Грађанскоправне конвенције о корупцији, свака страна уговорница
треба да обезбеди у домаћем праву одговарајућу заштиту од било које
неоправдане санкције против запослених, који имају основаног разлога
да сумњају у корупцију и који, у доброј вери, своју сумњу пријаве
одговорним лицима или органима
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 25. новембра
2014. године дуго најављивани Закон о заштити узбуњивача. Закон је
објављен у Службеном гласнику РС”, бр. 128/2014, ступио је на снагу
осмог дана од дана објављивања, а примењује се по истеку шест месеци
од дана ступања на снагу. Прецизније, Закон о заштити узбуњивача се
примењује од 05. јуна 2015. године.
2. Основне одредбе о узбуњивању и узбуњивачима
Законом о заштити узбуњивача уређује се узбуњивање, поступак
узбуњивања, права узбуњивача, обавеза државних и других органа
и организација и правних и физичких лица у вези са узбуњивањем,
као и друга питања од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача.
Сем предмета, садржај Главе I чине и значење појединих израза:
„узбуњивање” је откривање информације о кршењу прописа, кршењу
људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које
је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну
средину, као и ради спречавања штете великих размера, а „узбуњивач”
је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним
ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних
и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби,
5 „Сл. Гласник СЦГ-међународни уговори”, бр. 12/2005.
6 „Сл. Гласник РС-међународни уговори”, бр. 102/2007.
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пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву.
Наведеним одредбама опредељена су и значења израза „послодавац” ,
„одговорно лице”, „радно ангажовање”, „овлашћени орган” и „штетна
радња”.
Општим одредбама о узбуњивању и праву на заштиту (Глава
II) забрањено је спречавање узбуњивања, одредба општег акта или
појединачног акта којом се спречава узбуњивање је ништава и забрањено
је предузимање штетне радње. „Штетна радња” је свако чињење или
нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које
има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право,
односно којим се та лица стављају у неповољнији положај.
Општим одредбама одређен је и персонални опсег, односно које
категорије лица могу имати заштиту у случају узбуњивања. Ту су,
пре свега, узбуњивачи, затим повезана лица, лица која су погрешно
означена као узбуњивачи, службена лица као и лица која прикупљају
информације, тј. потенцијални узбуњивачи. Узбуњивач има право на
заштиту, у складу са законом, ако изврши узбуњивање код послодавца,
овлашћеног органа или јавности на начин прописан законом; ако у року
од једне године од дана сазнања за извршену радњу због које врши
узбуњивање, а најкасније у року од десет година, открије информацију
о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења
противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље,
безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих
размера и треће, ако би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих
података, у истинитост информације, поверовало лице са просечним
знањем и искуством као и узбуњивач.
Овде се не ради о року за подношење тужбе суду за остваривање
заштите, већ о року у коме је потребно извршити узбуњивање да би се
касније, у случају евентуалне штете, могла потражити заштита. Према
томе, откривање информације, односно узбуњивање, узбуњивач треба да
изврши у року од једне године од дана сазнања за извршење радње (која је
релевантна за узбуњивање), а уколико постоје околности због којих није
у могућности да то учини у једногодишњем року, узбуњивач то може
учинити у року од десет година од дана извршења релевантне радње.
Десетогодишњи рок је одређен објективно, од дана извршења радње, а
не од дана сазнања за њу. С друге стране, судска заштита се остварује
подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду,
у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу,
односно три године од дана када је штетна радња предузета.
Заштита података о личности узбуњивача је неопходан елеменат
његове заштите. Наиме, лице које је овлашћено за пријем информације
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дужно је да штити податке о личности узбуњивача, односно податке
на основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако
се узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, а у складу са
законом који уређује заштиту података о личности. Свако лице које
сазна податке на основу којих се може открити идентитет узбуњивача,
дужно је да их штити. Лице овлашћено за пријем информације дужно
је да приликом пријема информације, обавести узбуњивача да његов
идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања
идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и
да га обавести о мерама заштите учесника у кривичном поступку. Ако
је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице
овлашћено за пријем информације дужно је да о томе, пре откривања
идентитета, обавести узбуњивача. Јасно, подаци на основу којих се може
открити идентитет узбуњивача, не смеју се саопштити лицу на које се
указује у информацији, ако посебним законом није другачије прописано.
3. Поступци узбуњивања
Заштита узбуњивача и накнада штете регулисане су у Глави IV
Закона о заштити узбуњивача, а пре тога је, у Глави III, уређен Поступак.
Узбуњивање може бити унутрашње, спољашње или узбуњивање
јавности. Унутрашње узбуњивање је откривање информације послодавцу,
спољашње узбуњивање је откривање информације овлашћеном органу,
а узбуњивање јавности је откривање информације средствима јавног
информисања, путем интернета, на јавним скуповима или на други начин
којим се обавештење може учинити доступним јавности. За постојање
узбуњивања од значаја је прописивање садржине такве информације.
Наиме, информација садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских
права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено,
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као
и податке ради спречавања штете великих размера. Информација може
да садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, послодавац и
овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним обавештењима
у вези са информацијом, у оквиру својих овлашћења. У вези с тим,
„послодавац” је орган Републике Србије, територијалне аутономије
или јединице локалне самоуправе, носилац јавних овлашћења или
јавна служба, правно лице или предузетник који радно ангажује једно
или више лица, а „одговорно лице” је лице коме су у правном лицу
поверени одређени послови који се односе на управљање, пословање или
процес рада, као и лице које у државном органу, органу територијалне
аутономије и јединице локалне самоуправе врши одређене дужности.
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Унутрашње узбуњивање
Будући да унутрашње узбуњивање подразумева откривање информације послодавцу, нова законска решења предвиђају посебне обавезе
за послодавце у вези са узбуњивањем.
а.) Обавезе послодавца у поступку унутрашњег узбуњивања
Послодавац је, наиме, дужан да, у оквиру својих овлашћења,
предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са
информацијом и да заштити узбуњивача од штетне радње, као и да
предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања
последица штетне радње. Послодавац не сме предузимати мере у циљу
откривања идентитета анонимног узбуњивача. Поступак унутрашњег
узбуњивања започиње достављањем информације послодавцу, који је
дужан да по истој поступи без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од дана пријема. Послодавац има обавезу да обавести узбуњивача о
исходу поступка унутрашњег узбуњивања по његовом окончању, и то
у року од 15 дана од дана окончања. На захтев узбуњивача, дужан је да
му пружи обавештења о току и радњама предузетим у поступку, као
и да му омогући да изврши увид у списе предмета и да присуствује
радњама у поступку.
Једна од превентивих обавеза послодавца је да свим радно
ангажованим лицима достави писмено обавештење о правима из овог
закона, као и да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење
поступка у вези са узбуњивањем. Послодавац који има више од десет
запослених дужан је да општим актом уреди поступак унутрашњег
узбуњивања, који мора бити у складу са Законом о заштити узбуњивача
и Правилником о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања
овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја
за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет
запослених7. Одредбама овог општег акта не може се умањити обим
права или ускратити неко право узбуњивачу које је обезебеђено законом
о заштити узбуњивача, а ништаве су оне одредбе које нису у складу
са наведеним законом и прописима који су на основу њега донети.
Послодавац је дужан да наведени општи акт на видном месту, доступном
сваком радно ангажованом лицу, као и на интернет страници послодавца
ако постоје техничке могућности.
Послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача
у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, а нарочито ако се
неповољнији положај односи на: 1) запошљавање; 2) стицање својства
приправника или волонтера; 3) рад ван радног односа; 4) образовање,
7 „Службени гласник РС”, бр. 49/2015.
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оспособљавање или стручно усавршавање; 5) напредовање на послу,
оцењивање, стицање или губитак звања; 6) дисциплинске мере и казне;
7) услове рада; 8) престанак радног односа; 9) зараду и друге накнаде из
радног односа; 10) учешће у добити послодавца; 11) исплату награде и
отпремнине; 12) распоређивање или премештај на друго радно место; 13)
непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од стране других
лица; 14) упућивање на обавезне здравствене прегледе или упућивање
на прегледе ради оцене радне способности.
Одредбе општег акта којима се узбуњивачу ускраћује или повређује
право, односно којима се ова лица стављају у неповољнији положај у
вези са узбуњивањем, ништаве су.
б.) Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од
значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од
десет запослених
На основу члана 17 Закона о заштити узбуњивача, Министар
правде Републике Србије донео је подзаконски акт којим се уређује
начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код
послодавца, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање
код послодавца који има више од десет запослених
Доношењем Правилника и прописивањем обавезе за послодавца
који има више од десет запослених да општим актом уреди поступак
унутрашњег узбуњивања, који мора бити у складу и са Законом о
заштити узбуњивача и са Правилником, обезбеђује се једнообразно
поступање послодаваца, које с једне стране, олакшава послодавцу
примену одредби новодонетог закона, а са друге, на тај начин поступак
унутрашњег узбуњивања постаје разумљивији и лакше доступан
узбуњивачу. Прописивањем минимума стандарда на које ће бити
обавезани послодавци подићи ће степен испуњености обавеза које стоје
на њиховој страни, те примену одредби Закона о заштити узбуњивача
и спровођење у дело замисли којом се законодавац водио приликом
доношења.
Сходно одредбама Правилника, послодавац који има више од
десет запослених одређује лице овлашћено за пријем информације
и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, те се том
лицу, усмено или писмено, врши достављање информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем. Писмено достављање информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом
тог писмена, обичном или препорученом пошиљком, као и електронском
поштом, уколико постоје техничке могућности, а усмено достављање
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врши се усмено на записник. Уколико се достављање информације врши
непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему информације
и то приликом пријема писмена, односно приликом узимања усмене
изјаве од узбуњивача, а уколико се достављање писмена врши обичном
или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се
потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем.
У том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи
датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум пријема
пошиљке код послодавца, ако је поднесак упућен електронском поштом,
као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у
потврди о пријему електронске поште.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем садржи кратак опис чињеничног стања о информацији у
вези са унутрашњим узбуњивањем, време, место и начин достављања
информације, број и опис прилога поднетих уз информацију, податке
о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не
буду откривени, податке о послодавцу и печат послодавца, потпис
лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези
са унутрашњим узбуњивањем, а може садржати потпис узбуњивача
и податке о узбуњивачу, уколико он то жели. Обичне и препоручене
пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за пријем
информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код
послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради о информацији
у вези са унутрашњим узбуњивањем, може да отвори само то лице.
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,
предузимају се одговарајуће радње, о чему се обавештава послодавац,
као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.
Ако се у циљу провере информације узимају изјаве од лица, о томе
се саставља записник, на чију садржину се може ставити приговор.
По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у
поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, предлажу
мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње
насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем. Извештај се доставља
с послодавцу и узбуњивачу, о коме се узбуњивач може изјаснити и на
основу наведеног извештаја, у циљу отклањања уочених неправилности
и последица штетне радње, могу да се предузму одговарајуће мере.
У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са
Законом о заштити узбуњивача којим је прописана обавеза послодавца
и овлашћеног органа да поступају и по анонимним обавештењима у
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вези са информацијом, односно прописана забрана за послодавца да
редузима мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.
Спољашње узбуњивање и узбуњивање јавности
Будући да спољашње узбуњивање подразумева откривање
информације овлашћеном органу, поступак спољашњег узбуњивања
започиње достављањем информације овлашћеном органу. „Овлашћени
орган” је орган Републике Србије, територијалне аутономије или јединице
локалне самоуправе или носилац јавних овлашћења надлежан да поступа
по информацији којом се врши узбуњивање. Ако се узбуњивање односи на
лица радно ангажована у овлашћеном органу, узбуњивач ће се обратити
руководиоцу тог органа, а ако се узбуњивање односи на руководиоца
овлашћеног органа, узбуњивач ће се обратити руководиоцу непосредно
надређеног органа. И за овлашћени орган је предвиђен рок од 15 дана
за поступање по информацији, а ако тај није надлежан за поступање
у вези са узбуњивањем, проследиће информацију надлежном органу
у року од 15 дана од дана пријема и о томе истовремено обавестити
узбуњивача. Као и код поступка унутрашњег узбуњивања, за овлашћени
орган је прописан начин поступања у ситуацији када узбуњивач није
дао сагласност да се његов идентитет открије, те обавеза да узбуњивачу
пружи обавештења о току и радњама предузетим у поступку, да изврши
увид у списе предмета, присуствује радњама у поступку, као и обавеза
да га обавести га о исходу поступка по његовом окончању.
Код узбуњивања јавности које подразумева откривање информације
средствима јавног информисања, путем интернета, на јавним скуповима
или на други начин којим се обавештење може учинити доступним
јавности, претходно је за узбуњивача прописано опште правило да
покуша да изврши узбуњивање код послодавца или овлашћеног органа, тј.
иницира поступак унутрашњег или спољашњег узбуњивања. Међутим,
јавност се може узбунити, без претходног обавештавања послодавца
или овлашћеног органа у случају непосредне опасности по живот, јавно
здравље, безбедност, животну средину, од настанка штете великих
размера, односно ако постоји непосредна опасност од уништења доказа.
У сваком случају, приликом узбуњивања јавности узбуњивач је дужан
да поштује претпоставку невиности окривљеног, право на заштиту
података о личности, као и да не угрожава вођење судског поступка.
4. Судска заштита узбуњивача
Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези
са узбуњивањем има право на судску заштиту, која се остварује
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подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду,
а то је виши суд према месту предузимања штетне радње или према
месту пребивалишта тужиоца. Како је речено, тужба се подноси у року
од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно
три године од дана када је штетна радња предузета.
Поступак за судску заштиту у вези са узбуњивањем је хитан,
прописана је сходна примена закона о парничном поступку које уређују
поступак у радним споровима. Ради сигурније и потпуније заштите
узбуњивача предвиђено је да је ревизија као ванредно правно средство
увек дозвољена.
Тужбом за заштиту у вези са узбуњивањем може се тражити:
1) утврђење да је према узбуњивачу предузета штетна радња;
2) забрана вршења и понављања штетне радње;
3) уклањање последица штетне радње;
4) накнада материјалне и нематеријалне штете;
5) објављивање пресуде донете по тужби поднетој из наведених
разлога у средствима јавног информисања, о трошку туженог.
Овом тужбом се не може побијати законитост појединачног акта
послодавца којим је решавано о правима, обавезама и одговорностима
запосленог по основу рада. Међутим, у тужби за оцену законитости
појединачног акта послодавца којим је решавано о правима, обавезама
и одговорности узбуњивача по основу рада, по посебним прописима,
узбуњивач може истаћи навод да појединачни акт послодавца представља
штетну радњу у вези са узбуњивањем, с тим да такав навод може истаћи
у тужби или на припремном рочишту, а после тога само ако подносилац
навода учини вероватним да без своје кривице није могао да раније изнесе
тај навод. Основаност навода да појединачни акт послодавца представља
штетну радњу у вези са узбуњивањем, суд оцењује у посебном поступку,
а у складу са Законом о заштити узбуњивача. Суд је, надаље, дужан да
на припремном рочишту, односно првом рочишту за главну расправу,
укаже странкама на могућност за вансудско решавање спора путем
посредовања или на други споразуман начин.
Терет доказивања? Ако је у току поступка тужилац учинио
вероватним да је према њему предузета штетна радња у вези са
узбуњивањем, на туженом је терет доказивања да штетна радња није у
узрочној вези са узбуњивањем. Под утицајем антидискриминационих
закона, класично правило о терету доказивања, actori incubit probatio, које значи да странка која тврди да има неко право, сноси терет
доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права,
трпи све више изузетака. Према чл. 231 важећег Закона о парничном
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поступку8, ако суд на основу изведених доказа не може са сигурношћу
да утврди неку чињеницу, о постојању чињенице примениће правила о
терету доказивања. Странка која тврди да има неко право, сноси терет
доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права,
ако законом није другачије прописано. Странка која оспорава постојање
неког права, сноси терет доказивања чињенице која је спречила настанак
или остваривање права или услед које је право престало да постоји,
ако законом није другачије прописано. Правило о терету доказивања
(onus probandi) даје одговор на питање која ће странка сносити ризик
недоказаности одређене чињенице, а можда и тужбеног захтева у целини.
Међутим, након што су решење по коме је терет доказивања преузели
новији национални прописи о забрани дискриминације, у складу са
начелом хуманизације радног права и начелом in favor laborem, изузетак
од actori incubit probatio преузео је Закон о спречавању злостављања на
раду, а на опредељење за системски приступ у изградјивању законодавног
и институционалног миљеа који подразумева ефикасан механизам
заштите од дискриминације, укључујући и дискриминацију у области
рада, указују и измене и допуне Закона о раду из јула месеца 20149, које
утврђују да је терет доказивања у поступцима поводом дискриминације
на раду на туженом тј. на послодавцу10.
Сви делотворни начини прибављања доказа у грађанским
поступцима, тако у онима који су покренути ради заштите узбуњивача,
у истој мери служе циљу који је важан у сваком судском поступку без
изузетка-начелу материјалне истине које значи да у поступку треба
утврдити све чињенице и околности које су битnе за доношење законите
и правиле одлуке. Тако, у поступку за заштиту у вези са узбуњивањем
суд може утврђивати чињенице и када оне међу странкама нису
спорне, а може и самостално истраживати чињенице које ни једна
странка није изнела у поступку, ако оцени да је то од значаја за исход
поступка. На крају, у поступку заштите у вези са узбуњивањем, односно
у посебном поступку оцене основаности навода да појединачни акт
послодавца представља штетну радњу у вези са узбуњивањем, суд који
води поступак може одредити привремену меру у складу са законом
којим се уређује извршење и обезбеђење11. Предлогом за одређивање
привремене мере може се захтевати да суд одложи правно дејство
8 „Службени гласник РС”, бр. 72/2011 и 55/2014,
9 „Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14.
10 Видети више: В. Билбија, Терет доказивања (onus probandi) у споровима о
дискриминацији и злостављању на раду, Избор судске праксе, бр. 4/2015, стр. 14-18.
11 Закон о извршењу и обезбеђењу, „Сл. Гласник РС”, бр. 31/2011, 99/2011-др. закон,
109/2013-одлука УС, 55/2014 и 139/2014.
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акта, забрани вршење штетне радње, као и да наложи отклањање тако
проузрокованих последица. Предлог се може поднети пре покретања, за
време трајања, као и по окончању судског поступка, све док извршење
не буде спроведено, с тим да привремену меру може одредити и суд по
службеној дужности.
Правилник о Програму ситицања посебних
знања у вези са заштитом узбуњивача
У парничном поступку по тужби у вези са узбуњивањем у првом
степену суди судија појединац, а у другом степену веће састављено
од троје судија. Судија који поступа по тужби у вези са узбуњивањем
или у посебним поступцима у којима се утврђује основаност навода
да појединачни акт послодавца представља штетну радњу у вези са
узбуњивањем, мора бити лице које је стекло посебна знања у вези са
заштитом узбуњивача.
У поводу стицања посебних знања и стручно усавршавање лица
која поступају у вези са заштитом узбуњивача, а са позивом на чл. 25. став
3 Закона о заштити узбуњивача, Министар правде донео је Правилник о
Програму ситицања посебних знања у вези са заштитом узбуњивача12 .
Овим подзаконским актом уређен је Програм ситицања посебних знања
у вези са заштитом узбуњивача који има за циљ да судије добију додатна
теоријска и практична знања из области узбуњивања и заштите права
узбуњивача и стекну вештине потребне за стручно и ефикасно суђење у
поступцима у вези са заштитом узбуњивача, као и да добију и потребна
стручна знања из других области која ће им помоћи да боље разумеју
појам узбуњивања и штетне последице које трпи узбуњивач, односно
лице које има право на заштиту као узбуњивач.
Програм садржи три тематске целине, од којих се у оквиру прве
обрађују међународни стандарди и принципи садржани у Конвенцији
Уједињених нација против корупције, Грађанскоправној Конвенцији
о корупцији и препорукама Групе држава за борбу против корупције
Савета Европе и другим међународним докуменатима који се односе
на област узбуњивања, као и однос ових докумената према домаћим
прописима. Друга тематска целина су основни појмови прописани
Законом о заштити узбуњивача. Обрада ове целине подразумева
упознавање са ближим значењем основних појмова прописаних
Законом, врстама узбуњивања и њиховим међусобним односом, потом
појашњење које категорије лица могу имати право на заштиту у вези са
узбуњивањем, објашњење услова за остварење права на заштиту, начина
12 „Службени гласник РС”, бр. 4/2015.
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заштита података о личности узбуњивача, поступка узбуњивања, ако
су у информацији којом се врши узбуњивање садржани тајни подаци,
те поступање у случају анонимне пријаве и др. Трећа тематска целина
се тиче заштите узбуњивача и накнаде штете, а обрада подразумева
објашњење прописане забране стављања узбуњивача, односно лица које
ужива заштиту као узбуњивач у неповољнији положај због узбуњивања,
право на накнаду штете због узбуњивања, упознавање са правилима
поступка судске заштите узбуњивача (садржина тужбе, надлежност
и састав суда, права узбуњивача у посебним поступцима), пружање
привремене заштите кроз одређивање привреме мере, објашњење
обавеза послодавца у вези са поступком узбуњивања, за чије су повреде
предвиђени прекршаји и др.
Програмом стицања посебних знања у вези са заштитом узбуњивача предвиђено је и да се након реализације тематских целина обавља
практична вежба кроз симулирани случај, ради примене стечених знања.
Накнада штете
Одредбама члана 3 ратификоване Грађанскоправне конвенције
о корупцији прописана је обавеза за сваку страну уговорницу да у
домаћем праву обезбеди да лица која су претрпела штету као последицу
корупције, имају право на покретање поступка ради добијања пуне
накнаде за штету, а таква накнада може да обухвати материјалну штету,
измаклу добит или нематеријалну штету.
Законом о заштити узбуњивача је прописано да у случајевима
наношења штете због узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду
штете, у складу са законом који уређује облигационе односе, што значи
да право на накнаду штете „извире“ у одредбама Закона о заштити
узбуњивача, док се питања врсте, обима и сва друга питања у вези
накнаде штете сходно одредбама Закона о облигационим односима13.
Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање
њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког
или психичког бола или страха (нематеријална штета)14. Дакле, што се
тича обима накнаде материјалне штете15, pravilo облигационог права
је да оштећеник има право како на накнаду обичне штете (damnum
emergens), тако и на накнаду измакле користи (lucrum cessans) и да суд,
узимајући у обзир и околности које су наступиле после проузроковања
13 Закон о облигационим односима, „Сл. Лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука
УСЈ и 57/89, “ Сл. Лист СРЈ“, бр. 31/93 и “ Сл. Лист СЦГ”, бр. 1/2003-Уставна повеља,
даље у тексту и у фуснотама ЗОО.
14 ЗОО, чл. 155.
15 ЗОО, чл. 189-192.
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штете досуђује накнаду у износу који је потребан да се оштећеникова
материјална ситуација доведе у оно стање у коме би се налазила да није
било штетне радње или пропуштања, док при оцени висине измакле
користи, узима у обзир добитак који се могао основано очекивати
према редовном току ствари или према посебним околностима, а
чије је остварење спречено штетниковом радњом или пропуштањем.
Узбуњивач може претрпети и нематеријалну штету. Сходно одредбама
чл. 200 ЗОО, за претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне
болове због умањења животне активности, наружености, повреде угледа,
части, слободе или права личности, смрти блиског лица као и за страх
суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха
и њихово трајање то оправдава, досудити правичну новчану накнаду,
независно од накнаде материјалне штете као и у њеном одсуству.
Приликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне штете, као
и о висини њене накнаде, суд ће водити рачуна о значају повређеног
добра и циљу коме служи та накнада, али и о томе да се њоме не погодује
тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом.
5. Закључак
Нема сумње да је парцијално регулисање кроз више различитих
закона16 од којих ниједан није на свеобухватан начин уредио сва питања
у вези са заштитом узбуњивача, онемогућавало ефикасно остваривање
исте. Доношењем Закона о заштити узбуњивача овај је недостатак
отклоњен, али иако велики, превазилажење парцијалног приступа
у регулисању, представља тек почетни корак у заштити „дувача у
пиштаљку“. Нормативно уређивање представља сигурно и због тога
пожељно правно окружење. Хармонизован закон има ауторитет, даје
јасне и недвосмислене смернице које производе очекивано правно
дејство, а на доношење закона, кога морају красити правилне, јасне и
кохерентне формулације, недовезује се доследна примена истог.
Априла месеца, тачније 09. и 10. априла, 2015. године, у Паризу је
од стране University Paris X Nanterre la Défense и у сарадњи са University Paris I Sorbonne организована конференција на тему узбуњивача и
њихових основних права, на којој је, после бројних открића о скандалима
и корупцији које су се догодиле последњих година, међу њима неки и
16 Закон о Агенцији за борбу против корупције, “Сл. Гласник РС“, бр. 97/2008,
53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење и
8/2015--одлука УС, Закон о слободном приступу информацијама од јавог значаја, “Сл.
Гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 Закон о државним службеницима,
“Сл. Гласник РС“, бр . 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр.,
116/2008, 104/2009 и 99/2014.
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директно повезани са институцијама ЕУ, поново покренута расправа
о узбуњивачима и лику узбуњивача. На конференцији су се истакнуте
бројне студије и примери који су показали важност узбуњивача и
ефикасност узбуњивања у циљу сузбијања превара и корупције и између
осталог, указана и потреба будућег законодавства да обезбеди подстицаје
у овој области, те је као мерило узето истраживање из 2013. године
према коме би инсајдери требали бити награђени са 25% од изречене
новчане казне која је резултат њиховог откривања17. Донетим Законом
о заштити узбуњивача није предвиђено награђивање узбуњивача.
Уколико је захваљујући реакцији узбуњивача, остварен приход, који
је због планиране коруптивне радње могао да изостане, награђивање
узбуњивача делује праведно. У овој ствари је, уопште узев, незаобилазно
питање етичности предвиђања финансијског подстицаја узбуњивачима.
Могу ли награда узбуњивачу и његов мотив и морал заједно? Било
уз инкриминсану злоупотребу узбуњивања или без ње? У вези с тим,
одредбама чл. 11, Закона о заштити узбуњивача, забрањена је злоупотреба
узбуњивања. Злоупотребу узбуњивања врши лице које:
1) достави информацију за коју је знало да није истинита;
2) поред захтева за поступање у вези са информацијом којом се
врши узбуњивање тражи противправну корист.
Према томе, врло је важно пажљиво бирати средства којима ће се
постигнути општи политички контекст „спустити“ на ниво појавних
облика (корупције и узбуњивања) и учесника. Поменута париска
конференција је поред сложености питања правног режима узбуњивања,
истакла импликације истог за поштовање људских права, односно
да ангажовање у овој области „води свет у област људских права,
индивидуалних слобода и правде“ („it aspires to lead the world in human
rights, individual liberties and justice“). Законом о заштити узбуњивача,
у Републици Србији се први пут уређује узбуњивање и заштита
узбуњивача. Отуда се не може порећи допринос у области људских
права, индивидуалних слобода и правде. Несумњив је и превентивни
карактер овог закона, али без протека времена, оцена домашаја његових
одредби је у домену (неправедног) нагађања.

17 Доступно на итернет страници: http://free-group.eu/2015/05/21/europe-and-whistleblowers-still-a-bumpy-road/ 15.06.2015.
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Legal and Sub Legal Regulations of the Protection
of Whistle-blowers key Guidelines
Summary
By the Law on Ratification of the United Nations’ Convention against
corruption and the Law on validation of the Civic-legal Convention on corruption, the Republic of Serbia has made a commitment to arrange the issue of
the protection of those who report the suspected corruption and other illegal
conduct, comprehensively and by law. According to the Article 9 of the CivicLegal Convention on corruption, each contracting party should provide, in
the domestic law, appropriate protection from any unjustified sanction against
the employees, who have justified reason to suspect corruption and who, in
good faith, report their suspicion to persons or bodies in charge.
The commitment of the republic of Serbia for the resolute fight against
corruption which includes creation of the normative framework, systematic
construction and strengthening of institutions as a precondition for the efficient fight against corruption, was confirmed by passing the National Strategy
for combating against corruption for the period from year 2013 until 2018
and the accompanying Action Plan. By passing the Law on Protection of
Whistle-blowers, the Republic of Serbia has taken the necessary steps towards
the establishing of the normative framework and capacity for determined
combat against corruption and at the same times it realizes the obligations
undertaken from the international acts, and above all the recommendations
of the Group of states for the combat against corruption of the Council of
Europe (GRECO).
Based on the Act 17 and Act 25 paragraph 3 of the Law on Protection
of the Whistle-blowers, the Minister of Justice has passed the following sublegal documents: Regulations on the manner of internal alert, on the manner
of choosing the person in charge with the employer, and also concerning other
matters of importance for internal alert with the employer with more than
ten employees and the Regulations on the Programme to acquire specialized
knowledge concerning the protection of whistle-blowers.
Key words: law, corruption, alert, whistle-blower, protection of whistleblowers.
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ЗАШТИТА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ
БИЛАТЕРАЛНИХ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОМ
ОСИГУРАЊУ, СA ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
СПОРАЗУМЕ КОЈЕ ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА РЕПУБЛИКА
СРБИЈА И ЊИХОВУ РАТИФИКАЦИЈУ
Апстракт: Светска заједница, кроз широко прихваћене међународне стандарде људских права, признаје право на социјалну
сигурност радника миграната, које је такође потврђено као
основно људско право. Саставни део система социјалне сигурности
је и осигурање за случај незапослености. Управо из тих разлога у
раду су анализирани аспекти заптите радника миграната путем
билатералних споразума о социјалном осигурању које је закључила
Република Србија. Српско друштво познаје велика кретања
својих држављана с циљем запошљавања у иностранству.
Појава бројних миграција која је карактеристична за Србију, за
раздобље од краја Другог светског рата па до данашњих дана,
доводи до тога да српски радници током мигрирања долазе
у контакт са различитим правним системима у државама
одредишта, од којих свака полаже право да регулише радноправне односе у складу са својим законодавством, чиме су се
неминовно наметнула питања колизионог карактера у области
осигурања за случај незапослености. Отуда је као један од начина
за решавање оваквих правних ситуацијa Србија изабрала пут
закључивања билатералних споразума о социјалном осигурању,
и то најчешће са оним државама у које мигрира највећи број
наших држављана. Њиховим закључивањем сукоб надлежности
приликом примене законодавстава у области осигурања за случај
незапослености решен је применом законодавства оне државе
у којој се рад обавља. У том смислу, напори које чини Србија
у координацији социјалне сигурности у области осигурања за
* bosko.latkovic@nsz.gov.rs
* Рад примљен: 28.07.2015.
Рад прихваћен: 16.08.2015.
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случај незапослености подразумевају потписивање све већег
броја билатералних споразума о социјалном осигурању чијом
применом се омогућава успостављање слободног кретања
радника између Србије и друге државе уговорнице. Управо њихова
примена представља незаменљив оквир за ваљано функционисање
интегрисаног тржишта рада држава потписница. У раду је, у
оквиру посебног поглавља, размотрен и поступак ратификације
билатералних споразума о социјалном осигурању, имајући у виду
специфичности тог поступка који подразумева преплитање
норми међународног јавног права и унутрашњег права.
Кључне речи: билатерални споразуми; осигурање за случај
незапослености; радник мигрант; ратификација; социјална
сигурност; ступање на снагу.
1. Увод
Билатерално међународно радно право настаје закључивањем
уговора између држава и циљу регулисања питања запошљавања, услова
рада и социјалног осигурања радника емиграната или имиграната
држава земаља уговорница1. Ради заштите својих грађана који раде
изван њиховог подручја, државе које имају развијене системе обавезног
социјалног осигурања, осим што су приступиле конвенцијама и
препорукама Међународне организације рада, склапају двостране
уговоре о социјалном осигурању, којима се између осталих права
уређује и право на новчану накнаду за случај незапослености. Уговори
о социјалном осигурању закључују се између европских држава већ
скоро два века2, а сврха им је била да лицима који су живели, радили и
били осигурани у државама уговорницама осигурају одређена давања
из осигурања за случај болести, старости, инвалидности, повреде на
раду и професионалне болести и незапослености.
По својој природи и сврси, уговори о социјалном осигурању
закључују се на неодређено време, а у правној теорији називају се и
легислативним уговорима или уговорима – законима, зато што имају
1 Б. Лубарда, Радно право – расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу,
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 263.
2 Први у историји познат уговор о социјалном осигурању била је конвенција између
Француске и Војводства Парме о узајамној исплати пензија од 1827. године, нав. према
J. Nickles и H. Siedel: Coordination of Social Security in the Council of Europe, Council of
Europe Publishing, Strasbourg, 2004, стр. 14.
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директну примену у појединим случајевима3. Уговори о социјалном
осигурању закључују се под називом уговор, споразум или конвенција,
с тим да ступају на снагу разменом дипломатских нота4. Билатерални
споразуми о социјалном осигурању закључују се између држава као и
сви остали двострани уговори. Према професору Петровићу, двострани
уговори о социјалном осигурању ушли су у изворе радног права много
раније од конвенција и препорука Међународне организације рада. Они
су остали као извори права и после оснивања Међународне организације
рада, јер је њихово постојање нужно с обзиром на чињеницу да се низ
питања везаних за статус страних радника може и мора уређивати
уговорима заинтересованих земаља5.
Билатерални споразуми о социјалном осигурању имају тенденцију да одражавају миграционе процесе између држава. Њихова
предност је у томе што се закључују између две државе, тако да је
једноставније помирити специфичности и јединствености сваког од
два различита система социјалне сигурности држава уговорница6. Они
званично уобличавају обавезе сваке стране потписнице да обезбеди
да се остваривање права одвија у складу са договореним начелима и
поступцима, односно њима се дефинишу поступци којима се ближе
уређује начин остваривања права на социјална давања и пружају
одређене гаранције држављанима државе порекла да ће бити довољно
заштићени у земљама одредишта.
2. Уређивање осигурања за случај незапослености у
билатералним споразумима о социјалном осигурању
У својој досадашњој историји, Србија је (као и бивша СФР
Југославија) склапала најчешће двостране уговоре који садрже
материјално-правне норме важне за поступак остваривања права.
Ове године навршава се 90 година од закључивања првог уговора о
социјалном осигурању7, али и 65 година од закључивања првог уговора
3 J. Andrassy, Међународно право, Школска књига, Загреб, 1971, стр. 17 и 18. Тако
и: М. Бартош, Међународно јавно право, књига III, Култура, Београд, 1958, стр. 174-175.
4 П. Ројтер (Paul Reuter) у својој књизи Introduction au droit des traites (Librairie
Armand Colin, Paris, 1972, стр. 35.) сматра да су уговори – закони „прва општа уговорна
правила међународне заједнице“ и истиче њихов материјално – правни карактер, а не
формални.
5 А. Петровић, Осигурање за случај старости, докторска дисертација, Правни
факултет Универзитета у Нишу (необјављена), Ниш, 1988, стр. 65.
6 J. Nickels, H. Siedl, op. cit, стр. 9.
7 Општи споразум о реципроцитету по питањима социјалних осигурања између
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Италије од 20. јула 1925. године и
Конвенција по разним споразумима по питању социјалних осигурања од 20. јула 1925,
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о социјалном осигурању након Другог светског рата8. С обзиром на то
да билатерални споразуми о социјалном осигурању које је склопила
југословенска федерација садрже застарела нормативна решења,
Република Србија, као социјална, суверена и самостална држава, има
потребу да своје односе са другим државама, у којима су радили или
раде њени држављани, уреди директним закључивањем билатералних
споразума о социјалном осигурању на новим основама, у оквиру којих
се уређује и осигурање за случај незапослености.
Настављајући своје активности на подручју осигурања за случај
незапослености, Република Србија је започела бројне иницијативе да и
са осталим државама, с којима на темељу одредаба међународног права
о сукцесији држава, склопи нове билатералне споразуме о социјалном
осигурању. Након дисолуције југословенске федерације, Република
Србија је склопила билатералне споразуме о социјалном осигурању
које садрже одредбе о давањима за случај незапослености са следећим
државама: Хрватском9, Македонијом10, Босном и Херцеговином11,
Црном Гором12, Словенијом13, Чешком Републиком14, Луксембургом15,

Службене новине Краљевине СХС, година X – 1928, бр. 66 – LXXXVII.
8 Општа конвенција о социјалном осигурању између Југославије и Француске од
5. јануара 1950, Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, број 4/51.
9 Споразум између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске
о социјалном осигурању од 15. септембра 1997, који је у примени од 1. маја 2003,
Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 1/01.
10 Споразум између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније
о социјалном осигурању од 29. децембра 2000, који је у примени од 1. јануара 2004,
Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 1/01.
11 Споразум између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о
социјалном осигурању од 29. октобра 2002, који је у примени од 1. јануара 2004,
Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 7/03.
12 Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном
осигурању од 17. децембра 2006, који је у примени од 1. јануара 2008, Службени гласник
РС, бр. 102/07.
13 Споразум Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању
од 29. септембра 2009, који је у примени од 1. новембра 2011, Службени гласник РС,
бр. 111/09.
14 Споразум између Савезне Републике Југославије и Чешке Републике о
социјалном осигурању, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 7/02.
15 Споразум између Србије и Црне Горе и Великог Војводства Луксембург о
социјалном осигурању од 27. октобра 2003, Службени лист СЦГ – Међународни
уговори, бр. 10/04.
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Белгијом16, Бугарском17, Турском18, Кипром19, Словачком20, Аустријом21
и Мађарском22. Ваљало би такође напоменути да Република Србија
примењује билатералне споразуме о социјално осигурању које је
ратификовала бивша југословенска федерација, а који садрже одредбе
о осигурању за случај незапослености, и то са следећим државама:
СР Немачком23, Великом Британијом24, Данском25, Холандијом26,
Норвешком27, Италијом28.
Правни положај српских радника у иностранству, односно правни
положај страних радника у Србији, одређује се у односу на два врло
важна питања која се тичу услова запошљавања и начина обезбеђења у
случају незапослености. Оба питања су постала предмет билатералних
споразума о социјалном осигурању које је Република Србија закључивала
16 Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној
сигурности од 15. октобра 2010, који је у примени од 25. децембра 2010, Службени
гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/10.
17 Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној
сигурности, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 1/11.
18 Споразум између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности,
Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 1/10.
19 Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности,
који је у примени од 1. фебруара 2011, Службени гласник РС – Међународни уговори,
бр. 12/10.
20 Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној
сигурности, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 2/12.
21 Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној
сигурности, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 2/12.
22 Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.
23 Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и
Савезне Републике Немачке о осигурању за случај незапослености од 12. октобра
1968, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 9/69.
24 Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике
Југославије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске од 24. маја
1958, Службени лист ФНРЈ – Додатак МУИДС, бр. 7/58.
25 Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и
Краљевине Данске о социјалном осигурању, Службени лист СФРЈ – Међународни
уговори, бр. 5/80.
26 Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и
Краљевине Холандије о социјалном осигурању, Службени лист СФРЈ – Међународни
уговори, бр. 11/80.
27 Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и
Краљевине Холандије о социјалном осигурању, Службени лист СФРЈ – Међународни
уговори, бр. 22/75.
28 Конвенција између Федеративне Народне Републике Југославије и Републике
Италије о социјалном осигурању, Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори, бр.
1/59.
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са другим државама у које је одлазио највећи број наших радника. Правни положај радника уско је повезан са његовим радним статусом од
којег зависи и његов лични, породични и друштвени положај, као и
положај чланова његове породице, како за време док се он налази у
иностранству, тако и у тренутку када треба да одлучи да ли ће се и под
којим условима вратити у своју земљу29. Проучавањe правних питања
привременог запошљавања, како наших радника у иностранству, тако
и страних радника у Србији, треба да покаже првенствено у којој мери
су државе уговорнице успеле закључивањем билатералних споразума
да обезбеде заштиту њихових права која се тичу запослења, услова рада
и социјалне сигурности30.
Осигурање за случај незапослености може се сматрати посебним
обликом заштите радника, који по својој природи представља социјалну
сигурност у најужем смислу. С обзиром на то да је проблем незапослености у свету постајао све озбиљнији након Другог светског рата,
у оквиру Конвенције о минималној норми социјалне сигурности, коју
је усвојила Међународна организација рада 1952. године, један одељак
је посвећен искључиво давањима за случај незапослености радника31 .
Ову Конвенцију је до данас ратификовало преко 105 држава чланица
МОР, а међу првима и Југославија, што указује на значај питања која
она обухвата, а посебно питање обезбеђења радника за случај незапослености. Према одредбама дела Конвенције које се односе на давања
за случај незапослености32, овај вид заштите се обезбеђују сваком лицу
способном за рад које нема могућности да добије одговарајуће запослење,
односно које је без своје кривице остало без посла. Дакле, једно од права
која се обезбеђују незапосленом раднику је, поред права на здравствену
заштиту, и право на новчану накнаду за случај незапослености која треба да покрије минималне трошкове живота радника, и на тај начин му
привремено помогне у обезбеђењу његове материјалне егзистенције33.

29 М. Тороман, Правни положај југословенских радника у иностранству, Савремена
администрација, Београд, 1982, стр. 10-11.
30 Ibid, стр. 11.
31 Део IV Конвенције о минималној норми социјалне сигурности од 1952. године,
ратификоване од стране Југославије 20. децембра 1954. године, (Службени лист ФНРЈ,
бр. 1/55).
32 Чл. 1. Конвенције прецизира значење израза „давање“, тако да наведени израз
подразумева било директна или индиректна давања.
33 Б. Шундерић, Право Међународне организације рада, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2001, стр. 543.
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2.1. Важност применe начела координације
социјалне сигурности у билатералним
споразумима о социјалном осигурању
Вредност билатералних споразума о социјалном осигурању огледа
се у успостављању основних принципа међународне координације
система социјалне сигурности која се заснива на следећим начелима:
начело једнакости поступања између домаћих и страних држављана у
погледу услова за стицање и коришћење права; начело очувања права
у току стицања и стечених права; начело сарадње надлежних органа и
установа социјалног осигурања34, као и правила одређивања мередавног
законодавства.
а) Начело једнакости поступања
Једнакост поступања између домаћих и страних радника
представља један од важних стубова међународне сарадње, која има
за циљ да омогући заштиту радника миграната у погледу социјалне
сигурности35. Применом овог начела у наведеним билатералним
споразумима превазилазе се ограничења која се заснивају на националној
припадности радника. Свака страна уговорница је тиме преузела обавезе
да на исти начин третира своје држављане са држављанима друге стране
уговорнице. Иако се одредба којом се уређује једнакост третмана у
споразумима односи искључиво на права по основу социјалног
осигурања радника који немају држављанство државе где су обављали
рад, ипак се може закључити да се ова права односе и на обавезу којој
подлежу радник и његов послодавац – обавеза уплате доприноса за
обавезно осигурање за случај незапослености. Специфичност начела
једнаког третмана огледа се и у чињеници да се оно односи не само
на држављане њених држава уговорница, већ и на сва лица која су
осигурана код установа социјалне сигурности две или више држава, без
обзира на њихово држављанство36. Ако се подручје примене споразума
посматра ratione personae, може се закључити да се лице може позвати
на одредбе споразума ако је имало или има својство осигураника или
осигураног лица по правним прописима о социјалном осигурању једне
или обе државе уговорнице37.
34 G. Perrin, Introduction to International Social Security Law, Council of Europe,
Strasbourg, 1989, стр. 2-9.
35 S. Van Raepenbusch, Equality of tretment between nationals and non-nationals with
regard to social security, Council of Europe, Strasbourg, 1989, стр. 4.
36 Љ. Ковачевић, Нормирање социјалне сигурности у међународном праву,
магистарска теза (необјављена), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд,
2007, стр. 26.
37 Љ. Ковачевић, „Ступио је на снагу Српско-црногорски споразум о социјалном
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б) Начело очувања права у току стицања и стечених права
Право на новчану накнаду за случај незапослености не може
се изгубити само на основу престанка осигурања у једној од држава
уговорница. Управо из тог разлога начело очувања права у току стицања
и стечених права нашло је своју примену у оним одредбама које се односе
на збрајање периода осигурања у државама уговорницама, у последње
време проширеног и на збрајање периода осигурања навршеног у трећим
државама, ако укупан стаж осигурања у државама уговорницама
није довољан за остваривање права у односном случају38. Збрајање
периода осигурања за случај незапослености у државама уговорницама
представља концепцију јединственог радног стажа. Ако у наведеним
билатералним споразумима не би било примене збрајања периода
осигурања, тада би обавезност на осигурање за случај незапослености
само у једној држави уговорници изгубило свој смисао и сврху. Примена
начела очувања стечених права је од суштинске важности за заштиту
радника миграната, будући да обезбеђује не само правну, већ и стварну
једнакост третмана домаћих и страних радника39. Мигранти, у складу са
овим начелом, задржавају права по основу незапослености која су стекли
у државама уговорницама. Такође, примена овог начела претпоставља
да се приликом одлучивања о остваривању социјалних престација
сабирају сви периоди осигурања које је радник мигрант остварио у
државама уговорницама, будући да је заштита од социјалних ризика у
савременим државама, по правилу, условљена навршавањем одређеног
квалификујућег стажа осигурања, радног стажа или периода боравка
на домаћој територији40.
в) Начело сарадње надлежних органа и установа социјалног
осигурања
Као што се то често наводи, један од циљева билатералних
споразума о социјалном осигурању је да се њима превазиђу све
законске препреке које онемогућавају раднике мигранте да права
која су остварили по основу запошљавања у држави рада, користе
у матичној држави. Из тог разлога, билатерални споразуми садрже
одредбе које предвиђају обавезну сарадњу и пружање административне
и правне помоћи државних органа, органа за везу и носилаца осигурања
које спроводе односни споразум. Дакле, начело сарадње надлежних
осигурању“, Право и привреда, бр. 1-4, 2008, стр. 185.
38 Вид. чл. 9. Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике
Хрватске о социјалном осигурању, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 1/01.
39 Љ. Ковачевић, Нормирање социјалне сигурности у међународном праву, op.cit,
стр. 252 и 253.
40 Ibid, стр. 255.
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институција представља ново начело у односу на остала начела на
којима се билатерални споразуми о социјалном осигурању заснивају41.
Та сарадња се састоји најчешће у решавању појединачних случајева
остваривања права на новчану накнаду за случај незапослености, при
чему су надлежне институције дужне једне другима да пружају правну
и административну помоћ приликом утврђивања стажа осигурања
оствереног у државама уговорницама. Захваљујући овом начелу билатерални споразуми предвиђају да надлежни носилац осигурања једне
државе уговорнице прихвати захтев за остваривање права на новчану
накнаду за случај незапослености коју је радник мигрант остварио под
правним системом друге државе уговорнице, под условом да тај радник
поседује одобрење за привремени или стални боравак у држави у којој
је поднео захтев.
Применом овог начела, у остваривању међусобне сарадње,
надлежни државни органи, органи за везу и носиоци осигурања држава
уговорница међусобно закључују административне споразуме којима
се уређује примена односних споразума. Они не садрже материјалноправне одредбе, већ садрже само оне одредбе које прописују поступак
сарадње, односно њима се не могу успостављати или ограничавати права
обухваћена билатералним споразумом за чију примену су закључени,
јер немају значај билатералног споразума, већ само међународног акта42.
2.2. Остваривања права на новчану накнаду
за случај незапослености код надлежног
носиоца осигурања у Републици Србији
Када је реч о осигурању за случај незапослености, Национална
служба за запошљавање је надлежна за решавање по захтеву за
остваривање права на давање за случај незапослености (надлежни
носилац), односно надлежна је за спровођење и тумачење правних
прописа из области осигурања за случај незапослености (носилац).
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености43
Националној служби за запошљавање, као организацији за обавезно
социјално осигурање, поверени су на реализацију послови остваривања
41 Ово начело први пут у литератури спомиње П. Родијер (Pierre Rodiere). Европски
суд ЕУ ово начело третира као „начело лојалне сарадње“, садржано у члану 10. Римског
уговора из 1957. године, према којем државе уговорнице морају предузети све мере
ради извршења обавеза из тог уговора.
42 Вид. чл. 19. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора,
Службени гласник РС, бр. 32/13.
43 Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15.
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права из осигурања за случај незапослености применом билатералних
споразума о социјалном осигурању. Закон прописује је да незапослени
има право на новчану накнаду по основу престанка радног односа у
иностранству у складу са међународним споразумом44.
Право на новчану накнаду за случај незапослености зависи од
испуњења одређених услова као што су: периоди оствареног стажа
осигурања, последње запослење и пребивалиште. То, заправо, значи да
набројани услови који су стечени у оквиру законодавства једне државе
уговорнице узимају се у обзир, уколико је то потребно, за остваривање права на новчану накнаду под законодавством друге државе
уговорнице. Дакле, основна улога билатералних споразума о социјалном
осигурању, у делу који се односи на незапосленост, лежи у свеобухватној
координацији националних прописа који имају за циљ да држављанин
Републике Србије који живео и радио у једној држави уговорници, не
може бити у подређеном положају у погледу остваривања права по
основу незапослености у односу на незапосленог који је живео и радио
у Републици Србији.
Дакле, да би домаћи држављанин који је био обавезно осигуран за
случај незапослености у држави са којом Република Србија има закључен
билатерални споразум о социјалном осигурању остварио право на
новчану накнаду за случај незапослености, последњи радни однос тог
лица мора престати у Републици Србији. Стаж осигурања навршен у
страној држави мора бити потврђен од надлежног носиоца осигурања
за случај незапослености државе уговорнице, а захтев за потврђивање
стажа осигурања доставља Национална служба за запошљавање
надлежном носиоцу осигурања те државе на прописаном обрасцу. Стаж
осигурања остварен у једној од држава уговорница сабира се са стажом
осигурања који је остварен у Републици Србији, под условом да се не
преклапају, с тим да се основни услови за остваривање права на новчану
накнаду за случај незапослености који се односе на стаж осигурања,
основ престанка осигурања и трајање права на новчану накнаду, такође
прописују Законом45.
Анализирајући одредбе билатералних споразума који су наведени
у овом раду, може се констатовати да уколико лице поднесе захтев
за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености
потребно је да, између осталих услова, испуњава још два важна
услова: да буде држављанин једне од држава потписница и да је имао
44 Члан 67. став 1. тачка 7) Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, (Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15).
45 Члан 66. и 72. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15).
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својство осигураног лица по прописима једне од држава потписница.
Осигураници који имају двоструко држављанство од којих је једно
држављанство државе потписнице, моћи ће да се приликом остваривања
права позивају на одредбе споразума ако се у једној држави потписници,
где се питање поставља, утврди да је држављанство друге стране
потписнице ефективно држављанство. Према професору Паку,
ефективно држављанство се одређује према томе да ли је лице које
има два држављанства више повезано за једну од тих држава према
чињеницама као што су: пребивалиште, место запослења, место где
се налазе добра, место где је смештена породица, матерњи језик и сл.
Између ових околности најзначајнија су место запослења и боравиште46.
Дакле, социјално осигурање представља специфичну материју која у
највећем броју случајева има тежиште у радном односу и зависи од
њега. Полазећи од овога, требало би приликом утврђивања ефективног
држављанства ради примене права из билатералног споразума о
социјалном осигурању унеколико кориговати постојећу праксу у другим
областима и прилагодити је потребама социјалног осигурања. Зато би
одлучујуће мерило за опредељење за једно од два држављанства требало
да буде место последњег запослења47.
3. Поступак потписивања, ратификације и ступања на
снагу билатералних споразума о социјалном осигурању
3.1. Потписивање
У поступку закључења билатералних споразума потписивање увек
претходи ратификацији као начину коначног обавезивања за закључење
билатералног споразума. Потписивање споразума се може сматрати и
чином „добре вере“ а не обичним гестом, јер у међународном праву
„добро вера“ је много више од „добре форме“48. Постоји сагласност да
потпис уговора који, иначе, подлеже ратификацији не конституише
права и обавезе за странке49. То, међутим, не значи да потпису треба
одрећи било какво дејство и посматрати га као ирелевантан акт, јер
ако је споразум потписан од стране овлашћеног представника, потпис
представља прелиминарни израз воље преговарача да прихвати или,
барем, озбиљно размотри обавезе у циљу прихватања. Потпис нема са46 М. Пак, Радни односи и социјално осигурање – унутрашњи и међународни сукоб
закона, Савремена администрација, Београд, 1979, стр. 94.
47 Ibid, стр. 94.
48 D. P. O’Connell, International Law, Stevens&Sons Limited, London, 1965, стр. 243.
49 С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета
у Београду, Београд, 2009, стр. 449.
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мостално дејство, тако да након потписивања текста споразума, држава
преговарач је дужна да се уздржи од аката који би лишили споразум
предмета и циља, иако потпис, сам по себи, нема правно дејство50. Дакле,
може се рећи да овлашћени преговарачи чином потписивања потврђују
да су усвојили дати текст, јер се након потписивања, ипак не може тражити обнова целог процеса преговарања, с тим да потписивање споразума
не представља обећање ратификације – држава неће бити одговорна
ако њен надлежни орган одбије да ратификује споразум51. Уобичајена
међународна пракса налаже да се у примерку потписаног споразума који
држава задржава назив те државе налази на првом месту у заглављу,
преамбули и делу за потписивање52. Када јер реч о дипломатском протоколу приликом потписивања споразума, увек је потребно консултовати
министарство надлежно за спољне послове, јер у случајевима у којима
се пракса потписивања споразума разликује од државе до државе, такве
спорове је једино могуће решити разменом дипломатских нота и кроз
устаљене дипломатске канале. У случајевима када споразум потписује
званичник државе који није председник државе, председник владе или
министар надлежан за спољне послове, потребно је да тај званичник буде
овлашћен од стране владе своје државе да може потписати споразум у
њено име53.
3.2. Ратификација
Билатерални споразум о социјалном осигурању не ступа на снагу
само на основу чињенице да је потписан. Да би ступио на снагу потребно
је предузети још један важан корак, а то је покренути поступак његовог
потврђивања54, односно његове ратификације (лат. ratificatio), који се
50 Ibid, стр. 448.
51 В. Димитријевић, et al., Основи међународног јавног права, Београдски центар
за људска права, Београд, 2005, стр. 34.
52 На пример, у билатералном споразуму између Републике Србије и Краљевине
Белгије (Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/10), у примерку споразума
који задржава Србија увек ће прва држава потписница бити Република Србија, тако
да ће споразум гласити: Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о
социјалној сигурности. С друге стране, у примерку споразума који задржава Краљевина
Белгија, тај споразум ће имати наслов: Споразум између Краљевине Белгије и Републике
Србије о социјалној сигурности.
53 Надлежност за издавање овлашћења за потписивање споразума о социјалном
осигурању разликује се од државе до државе. Такво овлашћење, на пример, може издати
председник државе, савет министара, председник владе, министар надлежан за спољне
послове након добијене сагласности од стране владе, односно било која власт која је
одређена националним законодавством.
54 Поступак потврђивања међународних уговора у Републици Србији прописан
је одредбама чл. 11. – 16. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора
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различито прописује у свакој држави55. Дакле, поступак ратификације
прописује се уставом, законима и утврђеном праксом склапања уговора у свакој држави56. Према професору Крећи, ратификација постаје
завршни акт уговорне процедуре и конститутивни елемент уговора.
Орган у чију надлежност спада ратификација међународних уговора не
испитује само да ли су представници приликом потписивања поштовали овлашћења дата у пуномоћју, већ у исто време доноси одлуку да ли
ће се држава обавезати на међународном плану. У духу начела поделе
власти највиши државни орган у чију надлежност, по правилу, спада
ратификација међународних уговора, а тиме и билатералних споразума
о социјалном осигурању, нису везани актима извршних органа. Дакле,
може се рећи да је поступак ратификацијe на неки начин дискреционог
карактера. Дискрециони карактер ратификације изражава се и у одсуству
правила општег међународног права о року у коме ваља приступити
одлучивању о ратификацији, мада такав рок се најчешће формулише
самим споразумом. Независно од тога ратификација се сматра обавезном
фазом у закључивању споразума57.
Дакле, ратификација је формална одлука надлежног органа
државе којом се изражава дефинитивни пристанак да она буде обавезана
уговором. Како модерне државе почивају на подели власти, тиме је
чин ратификације прилика да законодавна власт провери и потврди
поступке управне власти, из чијих редова потичу преговарачи, чиме се
ратификацији придаје и демократски значај58. Поступак ратификације
(Службени гласник РС, бр. 32/13), који је ступио на снагу 16. априла 2013. године. Када
говоримо о закључивању споразума о социјалном осигурању, поступак потврђивања
покреће министарство надлежно за спољне послове упућивањем Влади нацрта закона
о потврђивању међународног споразума. Влада утврђује предлог закона о потврђивању
међународног споразума и доставља га Народној скупштини која га потврђује.
Министарство надлежно за спољне послове стара се о изради и размени ратификационих
инструмената које потписује министар. Закон о потврђивању споразума, са текстом
и евентуалним прилозима, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије –
Међународни уговори“ у року од 30 дана од дана његовог проглашења.
55 У језичком смислу, термин „ратификација“ се користи неизменично са термином
„потврђивање“. Међутим, у правном смислу, под термином „ратификација“ подразумева
се специфичан и формалан правни поступак који се покреће у складу са законодавством
одређене државе.
56 Према тумачењу Министарства спољних послова Уједињеног Краљевства,
ратификација увек следи након потписивања споразума. Потписани споразум
означава пристанак државе да буде везана одредбама споразума, с тим да се поступак
ратификације односи на депоновање инструмената ратификације
57 С. Аврамов, М. Крећа, op.cit., стр. 451.
58 В. Димитријевић, op.cit., стр. 34-35.
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који устав неке државе предвиђа не тиче се међународног права, будући
да акт о ратификацији важи по унутрашњем праву59.
Термин „ратификација“ користи се да означи акт којим надлежни
државни орган, обично представничко тело, „одобрава уговор и тако
ствара, са становишта устава, правну могућности да пристанак државе
на обавезивање буде изражен на међународном плану и да означи
међународни акт којим се тај пристанак дефинитивно изражава.
Конвенција под ратификацијом подразумева међународни акт којим
се изражава пристанак на обавезивање, тј. размену, депоновања или
нотификацију инструмената који је у уговору утврђен као инструмент
помоћу кога државе могу постати стране уговорнице60. Питање органа
надлежног за ратификацију споразума у домену је регулисања устава,
тако да се може рећи да је ратификација у већини савремених држава
поверена законодавном телу. У нашем правном систему ратификација
међународних уговора, а тиме и билатералних споразума о социјалном
осигурању, поверена је Народној скупштини Републике Србије61.
Када говоримо о ратификационим инструментима, можемо рећи
да они представљају формалне, писане акте који садрже или цео текст
споразума или само први и последњи члан, и обећање да ће споразум
бити извршен у доброј вери. Бечка конвенција о уговорном праву62
под ратификацијом подразумева ове акте, будући да посредством
инструмената о ратификацији држава преговарач изражава свој
коначан пристанак на обавезивање. У правном систему Републике
Србије издавање и потписивање инструмената о ратификацији спада у
надлежност председника Републике.
Поступак ратификације се обавезно спроводи приликом закључивања билатералних споразума о социјалном осигурању, с тим да
билатерални споразум не може ступити на снагу све док се не размени и
не депонује инструмент о ратификацији63. Инструменти о ратификацији
се депонују у архивама министарстава надлежних за спољне послове
држава потписница.
3.3. Ступање на снагу
Последњи корак у поступку закључивања споразума о социјалном
осигурању је свакако његово ступање на снагу. Када свака страна
уговорница испуни услове који су прописани својим законодавством
59
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у погледу ратификације билатералних споразума о социјалном
осигурању, и када се потпише административни споразум за спровођење
билатералног споразума о социјалном осигурању, споразум ступа на
снагу оног дана који је обично одређен одредбама самог споразума.
Најчешће се у самом споразуму, тиме што се упућује на неки датум или
каснији догађај, одређује када он ступа на снагу. То може, на пример, бити
договорено између држава уговорница, да споразум ступи на снагу даном
размене дипломатских нота односно ратификационих инструмената64.
Међутим, најчешће билатерални споразуми о социјалном осигурању
ступају на снагу првог дана другог, трећег или четвртог месеца након
размене ратификационих инструмената65.
4. Закључак
Билатерални споразуми о социјалном осигурању нису само
најстарији, већ најзначајнији међународни инструменти координације
социјалног сигурности66. Међутим, они не стварају заједнички и
јединствени систем координације, будући да су ограничени на две
државе уговорнице, па, с тога, постоји очигледна потреба за склапањем
мултилатералних инструмената. Упркос постојању великог броја
инструмената координације система социјалне сигурности, може се
рећи да је ситуација у овој области далеко од задовољавајуће, јер они не
омогућавају уживање одређених права из социјалног осигурања, односно
онемогућавају коришћење универзалног права на социјалну сигурност.
Дакле, потребно је установити универзалну шему координације
социјалне сигурности67.
Србија треба да предузме одговарајуће мере како би ускладила
свој систем заштите од незапослености и да настоји да тај систем, а
посебно начин остваривања права за случај незапослености, допринесе
остваривању социјалне сигурности радника мигранта. Давања која се
64 Размена ратификационих инструмената увек је у надлежности министарства
које је надлежно за спољне послове.
65 Иако најчешће споразуми ступају на снагу првог дана другог месеца од дана
размене ратификационих инструмената, дужина времена ступања на снагу споразума
може зависити и од правних или административних процедура које су прописане
законодавством државе уговорнице. На пример, уколико закони државе уговорнице
прописују обавезно објављивање текста споразума у службеном гласнику у периоду
између размене ратификационих инструмената и датума његовог ступања на снагу, онда
је потребно дужи временски период да би споразум коначно могао да ступи на снагу.
66 D. Pieters, P. Schoukens, op. cit., стр. 1.
67 G. Štrban, The Existing Bilateral And Multilateral Social Security Instruments
Binding EU States And Non-EU States, (eds. D. Pieters, P. Schoukens), у: The social Security
Co-ordination Between The EU and Non-EU Conutries, Intersentia, Antwerp 2009, стр. 110.
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исплаћују незапосленим лицима везана су за методе заштите, с тим
да свака држава чланица утврђује методе путем којим ће реализовати
одредбе Конвенције МОР бр. 102 о минималној норми социјалне
сигурности68. Дакле, важност универзалног регулисања метода
коришћења права по основу незапослености у Републици Србији огледа
се у спречавању нежељених ефеката које радник мигрант и чланови
његове породице могу имати уколико не искористе право које проистиче
из осигурања за случај незапослености. Управо због тога, Конвенција
Међународне организације рада бр. 168. о промоцији запошљавања
и заштити од незапослености прописује обавезу периодичне исплате
новчане накнаде која треба да буде тако обрачуната да обезбеђује
кориснику делимичну и привремену одштету за губитак зараде. Дакле,
накнада за случај незапослености на коју незапослена лица могу имати
право, треба да им гарантује здраве и одговарајуће услове егзистенције,
сходно националним прописима.
Када се анализира развој билатералних споразума о социјалном
осигурању које је склапала Република Србија од половине прошлог
века до данас, онда се може запазити да су након Другог светског рата
закључивани уговори на основама које је поставила Међународна
организација рада у области социјалне сигурности, неки од њих са више
елемената територијалност при одређивању права из области социјалне
сигурности. Такође, уговори који су закључивани током шездесетих
година прошлог века, са сврхом заштите радника миграната у европским
државама, напустили су строгу симетричност примене у државама
уговорницама при остваривању и одређивању права на новчану накнаду
по основу незапослености, омогућавајући тиме доследну примену начела
узајамности и ширег опсега права која се њиховом применом остварују.
Билатерални споразуми које је Република Србија закључила као
самостална држава, засновани су у целини на осигурању и у највећој
мери су прилагођени потреби отварања што ширих могућности за
остваривање и коришћење права из законодавстава држава уговорница.
На основу приказа развоја билатералних споразума о социјалном
осигурању који се примењују на подручју Републике Србије може се
закључити да је, с порастом броја споразума о социјалном осигурању који
се примењују више од пола века, неупоредиво брже растао и број захтева
за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености на
темељу њихових одредаба.

68 Б. Шундерић, op.cit., стр. 578.
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Boško Latković, M.A.
National Employment Service
Protection for unemployed persons, through bilateral agreements
on social insurance, with particular attention to agreements
concluded by the Republic of Serbia and their ratification
Summary
Through widely accepted international human rights standards, the
international community recognizes the right to social security of migrant
workers, which is also stipulated as a fundamental human right. An integral
part of the social security system is the unemployment insurance. For these
exact reasons, the paper analyzes the protection of migrant workers through
bilateral social insurance agreements concluded by the Republic of Serbia
with other countries. Serbian society is characterized by significant movement
of its citizens with the aim of finding employment abroad. Frequent migrations
in Serbia typical for the period from the Second World War until the present
day leads to the situations where Serbian migrant workers come into contact
with various legal systems in the destination countries, while each of those
countries reserves the right to regulate labour relations according to its own
legislation, which unavoidably raises the issue about the conflicting aspects of
the unemployment insurance systems. As one of the possible ways to overcome
such legal situations, Serbia has chosen to conclude bilateral social insurance
agreements, typically with the most frequent destination countries of Serbian
migrants. These agreements stipulate that, in case of conflicting situations in
the field of unemployment insurance, competence rests with the legislation
system of the country in which the work is done. With that respect, efforts
made by Serbia to coordinate social security in the field of unemployment
insurance include the ratification of an increasing number of bilateral social
insurance agreements, which enable free movement of workers between Serbia and the signatory countries. The implementation of these agreements is
the vital framework for proper functioning of the integrated labour market of
the signatory countries. Within a separate chapter, the paper also considers
the procedure of ratification of bilateral social insurance agreements, given
the specific aspects of that procedure, which involves interlacing of the provisions of the public international law and the national laws.
Keywords: bilateral agreements; coming into force; migrant worker;
ratification; social security; unemployment insurance.
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ПРАВО НА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ ПО САДАШЊЕМ
ЗАКОНУ, ПОТПУНИ ГУБИТАК РАДНЕ СПОСОБНОСТИ,
ПРАКСА СУДОВА У ВЕЗИ ИНВАЛИДНОСТИ И МОГУЋЕ
ПРОМЕНЕ У ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
Апстракт: Запослени радник који изгуби радну способност
може да оствари право на инвалидску пензију. Законом о
пензијском и инвалидском осигурању утврђени су услови по
којима се може остварити право на ову врсту пензије. Поступак
утврђивања потпуног губитка радне способности – вештачења
радне способности – обављају надлежне лекарске комисије по
посебном поступку утврђеном посебним правним актима. После
обављеног лекарског вештачења радне способности, надлежна
служба Фонда за пензијско и инвалидско осигурање доноси
одговарајуће решење на које незадовољна странка има право
жалбе непосредно вишемо органу у Фонду. Против решења
донетог по жалби може се покренути судски поступак пред
надлежним судом. Имајући у виду, да се задњих година, повећао
број судских поступака у овој области као и потребу да се прате
промене прописа у земљама Европске уније, намеће се дилема да
ли треба размишљати о новим изменама и допунама прописа из
пензијског и инвалидског осигурања.
Кључне речи: инвалидска пензија, губитак радне способности,
судске одлуке у вези инвалидности, правци могућих промена
прописа из инвалидског осигурања.

*

vesna1541@gmail.com
* Рад примљен: 15.07.2015.
Рад прихваћен: 15.08.2015.
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1) Појам инвалидности и нека истраживања
у вези губитка радне способности
Као први и основни услов за стицање права на инвалидску пензију
утврђен је настанак инвалидности. У домаћем праву се инвалидност
одређује као трајни губитак радне способности, који се не може
отклонити лечењем, односно мерама медицинске рехабилитације. Закон
о пензијском и инвалидском осигурању утвђује да ивалидност постоји
кад код осигураника настане потпуни губитак радне способности,
односно кад код професионалног војног лица настане потпуни губитак
радне 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 рехабилитацијом1.
Инвалидност је, у смислу прописа о пензијском и инвалидском
осигурању, битно пооштрена јер више не постоји смањена радне
способности. Такође више не постоји појам „свој посао“ у односу на
који се, по ранијим прописима ценила инвалидност. По садашњим
прописима инвалидност је једнака за све, не постоји разлика у појму
инвалидности за различите категорије запослених који раде на
различитим пословима, што у сваком случају не даје јасну слику појма
инвалидности. Инвалидност се, при томе, и даље одређује као последица
промене у здравственом стању, а које су проузроковане повредом на
раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу и које
су такве да се лечењем и професионалном рехабилитацијом не могу
отклонити.
Појам инвалидности идентичан је за све категорије осигураника:
и за запослене и за пољопривреднике и за осигуранике самосталних
делатности (изузев професионалних војних лица). Код професионалних
војних лица инвалидност се цени у односу на професионалну војну
службу, а не и на обављање послова ван те службе2
Овако дефинисана инвалидност по садашњим прописима отвара
многа питања. Једно од питања везано је за остатак радне способности и
могућност искоришћавања преосталог раднок капацитета осигураника.
Питање постојања трајног губитка радне способности као и преостале
радне способности је питање које завређује посебан и детаљан приступи
озбиљну правну, социолошку, медицинску и сваку другу анализу.
1 Члан 21. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, „Сл. гласник РС“, бр.
34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 101/10,
93/12, 62/13, 108/13, 75/14.
2 Љ., Радифковић, Н., Ракић Коментар и примена Закона о пензијском и инвалидском
осигурању“, Cekos in, Beograd, 2011, str.45.
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Једно од постављених питања је свакако и питање где су границе
радне способности а где почиње потпуни губитак радне способности
и да ли постоји и у којој мери постоји „остатак радне способности“ и
каква отворена питања намеће савремени живот и пракса. У трагању за
неком врстом одговора интересантно је поменути два рада из области
медицинских истраживања радне способности и граничних ситуација
везаних за процену радне способности3.
Прво истраживање (спроведено на Медицинском факултету
универзитета у Београду) у указује да оцена радне способности најчешће
није дефинитивна јер се радна способност може променити из више
разлога. Један од разлога је старење људског организма при чему
долази до опадања психофизичких и сензорних способности радника
а самим тим и смањења способности за рад. Веома битан фактор у
промени радне способности је еволуција болести. Највећи број обољења
показује тенденцију постепеног погоршања што изазива смањење радне
способности. Промена технологије двојако утиче на радну способност.
Увођење новије и савременије технологије може утицати на повећање
радног потенцијала док погоршање технологије и стварање нових
професионалних штетности може знатно умањити радну способност.
Измењени законски услови могу такође бити разлог за поновну оцену
радне способности.4
3 Р., Благојевић, Промене у радној способности код инвалида рада – рад уже
специјалности, Универзитет у Београду – Медицински факултет, 2004, Централна
библиотека Медицинског факултета у Београду бр.54595, стр. 2 – 5. Радна способност
(engl. work ability) је способност човека да користи своје физичке, сензорне и психичке
потенцијале, обавља посао који се може валоризовати на тржишту рада. Радна
способност може бити: физичка психичка и сензорна или општа и професионална.
Оцењивање радне способности је поступак који служи да се на основу биолошких
функција организма неке особе, биолошких захтева одређеног посла и карактеристика
одређеног радног места утврди да ли је испитивана особа за тај посао или групу послова.
Може се оцењивати радна способност здравих и болесних особа оба пола, запослених
и незапослених.
4 Ibid. Ступањем на снагу Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Републике Србије априла 2003. године укинуте су преостала радна способност и
опасност од настанка инвалидности. Сви осигураници који су стекли право по овом
основу од 02.04.2003. исто и даље задржавају. Нови прописи предвиђају потпуни
губитак радне способности, као једину категорију инвалидности, у коју се разврставају
осигураници код којих је због промена у здравственом стању проузрокованих повредом
на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, а које се не могу
отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, дошло до потпуног губитка
радне способности. Из наведеног се види да појам инвалидности представља израз
постојања потпуне или делимичне радне способности за обављање дотадашњег посла,
уз евентуалну могућност обављања другог одговарајућег посла.
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Резултати другог истраживања (спроведеног у оквиру научноистраживачког рада такође на Медицинском факултету у Београду),
указују да је радна способност човека да, користећи своје физичке,
сензорне и психичке потенцијале обавља посао који се може валоризовати
на тржишту рада5. Радну способност можемо оценити као способност
организма да у току рада одржи унутрашњу физиолошку равнотежу и да
по престанку рада брзо и у потпуности успостави све облике равнотеже
који су одступили од физиолошких вредности. Оцењивање радне
способности је поступак којим се процењује усклађеност биолошких
карактеристика организма са захтевима радног места и обрнуто, зависно
од тога да ли се тражи одговарајуће радно место за радника или се тражи
одговарајући радник за радно место6.
5 Б., Шуштран, Оцена радне способности и квалитета живота оболелих од
реуматоидног артритиса, - магистарска теза бр.3716, Универзитет у Београду –
Медицински факултет, 2013. стр. 7 – 9.
6 Ibid. Осамдесетих година прошлог века научници са Финског института
за медицину рада израдили су и валидизовали Упитник за одређивање индекса
радне способности којим се израчунава индекс радне способности. Темељи се на
самопроцењивању личног здравља и радне способности у 7 сегмената ( Ilmarinen J.
Work ability - a comprehehensive concept for occupational health research and prevention.
Scand J Work Environ Health 2009;51:318 – 24). Радна способност је пре свега питање
равнотеже између личних и радних могућности. Док се лични потенцијали мењају
са животном доби, промена радних потенцијала одвија се у корак са развојем нових
технологија и глобализацијом. Стога се фактори који утичу на радну способност
континуирано мењају (Тuomi K, Huuhtanen P, Nykyri E, Ilmarinen J. Promotion of
work ability, the quality of work and retirement. Occup Med (Lond) 2001;51:318 – 24). У
последњих 10 година концепт радне способности се променио у холистичком смеру.
Модерни концепт радне способности наглашава потребу прилагођавања радних
услова способностима и могућностима радника, при чему је потребно разумети да се
психофизичке способности радника мењају током времена. Нурминен је у прегледном
чланку показао да је интервенција која укључује промоцију радне способности повезана
са 3 године дужим радним веком у поређењу са радним веком радника који нису били
изложени таквој интервенцији (Nurminen M. Working population health metrics. Scand
J Work Environ Health 2004;30:339 – 49). Демографске промене у смислу све дужег
очекиваног трајања живота и мањег инвалидитета доводе до старења радне снаге.
Фински научници предлажу продужење радног века. Промоција радне способности
укључује бројне активности у области радних захтева, радног окружења, организацију
рада, здравље радника, професионалну компетенцију. Током 11 – годишњег праћења
испитаника показало се да је најзначајнији утицај на побољшање радне способности
имало смањење учесталости репетитивних радњи, позитивна промена ставова код
надређених и телесна активност. Концепт промоције радне способности је повезана са
побољшањем здравља, квалитета рада, продуктивности, квалитета живота, смисленом
и продуктивном трећем животном доби и активном пензијом. Такође значајан елемент
радне способности јесте прилагођавање радног места здравственим способностима
запосленог у смислу постављања на радно место које неће представљати опасност по
његово здравље (Ilmarinen J, Tuomi K, Klockars M. Changes in the work ability of active
employees over an 11 - years period. Skand J Work Eviron Health 1997;23 (Suppl): 49 – 57.

226

Весна Стојановић, Право на инвалидску пензију по садашњем закону,
потпуни губитак..., Радно и социјално право, стр. 223-254, XVIV (1/2015)

Могло би се закључити да оба медицинска истраживања радне
способности указују на широк простор могућности утврђивања радне
способности и радног капацитета (преосталог радног потенцијала) и
могућности обављања неких послова и након утврђивања инвалидности
односно губитка радне способности.
2) Права по основу преостале радне способности
и друга права по основу инвалидности
Важно је напоменути да су преостала радна способност и још нека
друга права из инвалидског осигурања, која су особе са инвалидитетом
стекле по ранијим прописима, остала заштићена и у одредбама важећег
Закона о пензијском и инвалидском осигурању (у прелазним одредбама
члана 218).7
Кориснику права на привремену накнаду по основу II и III
категорије инвалидности, односно преостале радне способности, који
није запослен, врши се превођење привремене накнаде у инвалидску
пензију, у износу од 50% инвалидске пензије одређене у складу са
одредбама овог закона (члан 223).У колико је инвалидска пензија из става
1 овог члана (члан 223) мања од затеченог износа привремене накнаде,
корисник права задржава затечени износ, све док се усклађивањем овај
износ не изједначи са висином инвалидске пензије, одређене у ставу
1 овог члана. У ставу 2 овог члана долази до пуног изражаја принцип
солидарности као један од основних принципа на којима се темељи
социјално осигурање.
Према важећем Закону о пензијском и инвалидском осигурању,
не постоје више права по основу II категорије инвалидности – рад са
скраћеним радним временом и право на накнаду по том основу, које је
укинуто још 1997. године, а постоје само корисници затечени до тог
датума; затим, не постоје права по основу III категорије инвалидности –
рад на другом одговарајућем послу и с тим у вези право на накнаду због
мање зараде на том послу; право на привремену накнаду за инвалиде
који су остали без посла, као и они који чекају на распоређивање; право
на преквалификацију или доквалификацију и новчане накнаде с тим у
вези. Због тога се корисници привремене накнаде који су незапослени
(а пријављени код Националне службе за запошљавање) преводе на
специфичан вид инвалидске пензије.
7 Члан 218. став 2. утврђује: „Корисници права из пензијског и инвалидског
осигурања који су та права остварили по прописима о пензијском и инвалидском
осигурању, до дана ступања на снагу овог закона а који нису утврђени овим законом,
користе их под условима, у обиму и на начин утврђен овим законом.“
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Тадашњим републичким Законом о пензијском и инвалидском
осигурању било је прецизно утврђено право на новчане накнаде
инвалида рада са преосталом радном способношћу, на које су имали
право за време од дана настанка инвалидности до дана распоређивања,
односно запослења на другом одговарајућем послу и од дана завршене
преквалификације или доквалификације до дана распоређивања, односно
запослења на другом одговарајућем послу, која се звала привремена
накнада.8
Право на привремену накнаду најчешће је припадало незапосленим
инвалидима рада, односно инвалидима рада којима је, независно од
њихове воље, престало запослење за време од дана престанка права на
новчану накнаду у складу са прописима о запошљавању до ступања
на нови посао. Ово је значило да инвалиду рада радни однос треба
да престане искључиво независно од његове воље, да по том основу
искористи право на новчану накнаду по прописима о запошљавању и, по
истеку тога права, да оствари право на привремену накнаду код Фонда
пензијског и инвалидског осигурања.9
Особама са инвалидитетом (а које су се затекле у том статусу у
време доношења важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању)
заштиту пружа и члан 225. утврђујући да кориснику права по основу II
и III категорије инвалидности, преостале радне способности, који је то
право остварио до дана ступања на снагу овог закона, а коме независно
од његове воље, односно без његове кривице, престане својство
осигураника, одређује се инвалидска пензија из члана 223. овог закона,
по протеку времена за које му припада право на новчану накнаду у
складу са прописима о запошљавању.
Овај члан се односи на затечене кориснике права по основу
преостале радне способности, односно на затечене кориснике права на
накнаду због рада са скраћеним радним временом, затечене кориснике
накнаде због мање зараде на другом одговарајућем послу, затечене
кориснике накнаде по основу преостале радне способности, затечене
кориснике накнаде по основу распоређивања на други одговарајући
посао, а који су запослени и остварују та права. Ако без њихове кривице
изгубе посао, стичу право на посебан облик – посебан вид инвалидске
пензије из наведеног члана 223. овог закона. У бољем разумевању и
прихватању овог права, интересантно је навести оцену Уставног суда
Републике Србије из 2009. године10.
8 Љ., Радифковић и Н., Ракић, op.cit. стр. 293–305.
9 Ibid. Значи, свим корисницима који су били незапослени и пријављени надлежној
организацији за запошљавање, извршило се превођење привремене накнаде на
специфичан вид инвалидске пензије.
10 Уставни Суд Републике Србије (Решењем број: IV – 120/2007 од 28. маја 2009.
године) није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности

228

Весна Стојановић, Право на инвалидску пензију по садашњем закону,
потпуни губитак..., Радно и социјално право, стр. 223-254, XVIV (1/2015)

Накнаду коју остварују запослене особе са инвалидитетом са
преосталом радном способношћу исплаћује и рефундира Фонд за
пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије. Ове накнаде
усклађују се на начин на који се усклађују пензије и друга права из
пензијског и инвалидског осигурања.
Према статистичким подацима овај фонд је у 2006. години
исплаћивао: 1.266 привремених накнада; 2.145 накнада зарада због рада
са скраћеним радним временом; 3.349 накнада зараде због мање зараде на
другом послу; 1.041 накнаду коју остварују инвалидна деца по посебним
прописима из пензијског и инвалидског осигурања.
Поменути чланови важећег закона указују на јасну намеру
законодавца да заштити ову категорију особа са инвалидитетом, што
потврђује и решење Уставног суда Републике Србије11 број: IУ – 335/2003
од 5. фебруара 2004. године.
одредаба члана 223. (као и чл. 68. и 240) Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
„Превођењем привремене накнаде на инвалидску пензију, по оцени Уставног суда, не
ускраћује се нити ограничава тзв. стечено право, јер се овим превођењем суштински
не мења ни само стечено право нити новчани исказ тог права, већ се само врши
појмовно усклађивање појединих института и права које је познавао претходни закон
са институтима и правима које познаје Закон о пензијском и инвалидском осигурању.
Оспореним одредбама члана 223. Закона обезбеђује се заштита стеченог права на
привремену накнаду и њима се не повређује уставно јемство заштите достигнутог
нивоа људских права из одредбе члана 20. став 1. Устава. Такође, оспореним одредбама
Закона, по оцени Суда, не повређује се принцип забране дискриминације (једнакости
грађана) из члана 21. став 3. Устава, јер се начин остваривања права на инвалидску
пензију, утврђен тим одредбама, односи једнако на све грађане који се налазе у истој
правној ситуацији прописаној оспореним одредбама, као и стога што те одредбе не
стварају једнакост (дискриминацију) грађана с обзиром на њихова својства утврђена
наведеном одредбом Устава.
Уставни Суд је, оцењујући уставност одредаба члана 223. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању у односу на Устав од 1990. године, на истоветан начин одлучио
у Решењу број: IУ – 182/2003 од 10. фебруара 2005. године, када је утврдио да оспорене
одредбе Закона нису несагласне с Уставом.“
11 Решење Уставног суда Републике Србије, број: IУ – 335/2003 од 5. 2. 2004.
„Оспореном одредбом члана 218. став 2. Закона обезбеђује се заштита тзв. стечених
права и то по оних која су остварена по прописима о пензијском и инвалидском
осигурању до дана ступања на снагу овог закона, а која њиме нису утврђена... Оспореном
одредбом члана 225. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању утврђено је
да се инвалидска пензија која се одређује кориснику права по основу II и III категорије
инвалидности, као и преостале радне способности, који је то право остварио до дана
ступања на снагу овог закона, а коме независно од његове воље престане својство
осигураника, може користити најдуже пет година од дана почетка примене овог закона.
Закон не познаје појам ’преостале радне способности’ нити, самим тим, утврђује
било која права, па ни право на привремену накнаду, која је по том основу утврђивао
претходни закон. Само затечени корисник права на накнаду због рада са скраћеним
радним временом – II категорије инвалидности, накнаде због мање зараде на другом
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3) Поступак за оцену радне способности
односно утврђивање инвалидности
Утврђивање губитка радне способности покреће се на захтев
осигураника на основу предлога који даје изабрани лекар и врши се по
посебном поступку који је утврђен Правилником о образовању и начину
рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање.12 О вештачењу радне способности говорили смо у делу овог
рада у којем је било речи о поступку оцене радне способности односно
утврђивања инвалидности.
Поступак за оцену радне способности спроводи се у Фонду за
пензијско и инвалидско осигурање а спроводи га надлежни орган
вештачења у складу са актима Фонда. Поступак за оцену радне
способности односно за утврђивање губитка радне способности
утврђен је Правилником о образовању и начину рада органа вештачења
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање13. Уз захтев
за покретање поступка по основу инвалидности подноси се предлог
за утврђивање инвалидности који даје изабрани лекар а за потпуни
губитак способности за професионалну војну службу предлог даје
одговарајућем послу – III категорије инвалидности, накнаде по основу преостале
радне способности, накнаде по основу распоређивања на други одговарајући посао и
опасности од настанка инвалидности који је запослен, сагласно одредби члана 224. став
1. Закона, задржава износ накнаде коју користи на дан ступања на снагу тог закона,
што значи да су наведена права као тзв. стечена права и даље призната запосленим
корисницима. Полазећи од наведеног, као и чињенице да се одредбама члана 225.
Закона корисници права наведени у тој одредби који су то право остварили до дана
ступања на снагу закона, а којима је независно од њихове воље престало својство
осигураника, и то по ступању на снагу оспореног закона, дакле, у законском режиму који
не познаје тзв. право на привремену накнаду, одређује инвалидска пензија и временски
ограничава коришћење тог права, не стоје наводи о постојању стеченог права и његовом
ограничавању јер то право (право на привремену накнаду) корисници права наведени
у поменутој одредби закона нису стекли нити га могу стећи. Права наведена у одредби
члана 224. став 1. Закона везана су искључиво за постојање статуса осигураника па се
губљењем тог статуса та права преводе на инвалидску пензију управо у случају када
њихов корисник, без своје воље, изгуби својство осигураника и, самим тим, могућност
да се користе тим правом. Стога одредбе члана 225. став 1. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању има заштитну функцију, али је могућност коришћења тако
утврђеног права на инвалидску пензију временски ограничено оспореном одредбом
члана 225. став 2. Закона. Тако прописано временско ограничење у сагласности је са
чињеницом да важећи Закон не познаје тзв. преосталу радну способност нити утврђује
било каква права по том основу, као и да је одређивање времена у коме се право на
инвалидску пензију, утврђено само за наведену специфичну ситуацију, може користити,
ствар законодавне политике. Из наведених разлога оспорена одредба члана 225. став
2. Закона није у супротности с Уставом.“
12 „Службени гласник РС“, бр. 59/08, 75/08, 24/11 и 7/12.*
13 „Сл. гласник РС“, бр.59/2008, 75/2008 – испр., 24/2011 и 7/2012.
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председник Више војнолекарске комисије. За вештачење медицинских
чињеница релевантних за оцену радне способности (или оцену постојања
телесног оштећења или потребе за туђом помоћи и негом), потребно је да
предлог садржи поред личних података подносиоца захтева и комплетну
медицинску документацију са исцрпним и прецизним, објективним и
детаљним налазом основног обољења или повреде.14 У документацији
у поступку вештачења инвалидности и радне способности подносиоца
захтева, присутна је и радна документација ако је подносилац захтева
у осигурању или се налази на евиденцији лица које траже запослење.
Отуда, код правилног утврђивања инвалидности радника
(вештачења о инвалидности), инвалидска комисија ће оцењивати сву
медицинску и радноправну документацију с обзиром на нормалне и
уобичајене радне напоре неопходне за ваљано обављање одређених
послова и радних задатака у одређеном радном времену. Медицинска
документација се односи на здравствено стање радника, а радноправна
документација се односи на опште и појединачне акте у вези послова
и радних задатака на које је радник распоређен и које обавља, као и
на друге послове који одговарају његовој стручној спреми и радним
способностима стеченим радом15.
Поступак вештачења радне способности односно утврђивања
инвалидности каратерише двостепеност у одлучивању.
По обављеном вештачењу, надлежна филијала Фонда за пензијског
и инвалидског осигурања, у складу са одредбама Закона о управном
поступку, доноси одговарајуће првостепено решење на које се може
уложити жалба другостепеном органу медицинског вештачења.
Подносиоца захтева, незадовољан одлуком другостепеног органа
вештачења или неком другом релевантном чињеницом битном за
14 Члан 18. Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање, „Сл. гласник РС“, бр. 59/2008, 75/2008 –
испр., 24/2011 и 7/2012. Медицинска документација допуњује се детаљним подацима о
спроведеном лечењу, резултатима лечења, спроведеној медицинској рехабилитацији,
привременој спречености за рад и оцени да здравствено стање указује на потпуни
губитак радне способности или потпуни губитак способности за професионалну војну
службу, односно на то да се не очекује побољшање здравственог стања које би било од
утицаја на радну способност или способност за професионалну војну службу. У члану
19. утврђено је да за вештачење медицинских чињеница чији узрок је професионална
болест, поред наведене медицинске документације прилаже се и експертиза Института
за медицину рада Србије „Др. Драгомир Карајовић“ – Београд, Завода за здравствену
заштиту радника Ниш, односно Института за медицину рада Војномедицинске
академије, израђена у складу са актом о утврђивању професионалних болести
(Правилник о утврђивању професионалних болести – „Сл.гласник РС“, бр.105/03).
15 П., Јовановић, Радно право, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2003, стр. 470.
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остваривање права из инвалидског осигурања може да покрене управни
спор пред Управним судом.
4) Различити услови за стицање инвалидске пензије у
нашем праву и правима неких европских земаља
У ранијем домаћем (још из периода СФРЈ и до измена домаћег
Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и у упоредном праву
појам инвалидности укључује и трајни и делимични губитак радне
способности16. За разлику од домаћег права, које познаје само потпуни
губитак радне способности и по том основу право на инвалидску пензију,
у упоредном праву се јављају два или три степена инвалидности:
инвалидност II степена – смањена радна способност за обављање
свог посла за 50% и више (рад са половином пуног радног времена);
инвалидност треће категорије – смањена радна способност за свој посао
за мање од 50% (рад са непуним радним временом, али не краћим од
половине пуног радног времена)17.
У правима земаља са којима Република Србија има закључене
међународне уговоре о социјалном осигурању другачије се утврђује
могућност остваривања права на инвалидску пензију18. У домаћем праву
16 Б., Лубарда, Увод у радно право, Правни факултет Универзитета у Београду,
2013, стр. 514. Све државе на подручју бивше СФРЈ (сем Србије) су задржалеправа за
случај делимичне неспособности за рад – инвалидност друге категорије; В. Голубовић.
17 Ibid. стр. 515. В., Голубовић.
18 Р., Контић, Како остварити право на на пензију по међународним уговорима,
Београд, (2003), стр. 50-60. На пример: У Белгији право на инвалидску пензију могу
остварити осигураници (мушкарци и жене) ако код њих постоји неспособност за рад од
најмање 2/3 тј. да инвалидност у процентима износи више од 66%. Што се тиче услова
пензијског стажа потребно је да осигураник има најмање 6 месеци стажа осигурања. У
Великој Британији право на инвалидску пензију стиче осигураник било мушкарац или
жена ако су у радном односу и да је из истог наступила инвалидност (неспособност за
рад) и да она постоји најмање у висини од 20% губитка физичке и душевне способности
за редован живот. Постоје две врсте инвалидске пензије и то: пуна инвалидска пензија
када је губитак радне способности осигураника 100%, или непуна инвалидска пензија
када је губитак радне способности најмање 20%. Иначе, сам назив инвалидска
пензија не постоји у енглеском законодавству и та врста пензије се зове „болесничко
давање“. У случају наступања инвалидности проузроковане несрећом на послу или
професионалном болешћу, осигураници стичу право на инвалидску пензију уз услов да
је до инвалидности дошло када је осигураник био у радном односу. У Италији, право на
инвалидску пензију може остварити осигураник било мушкарац или жена, ако код њега
наступи неспособност за рад од најмање 2/3 тј. 66% и ако има најмање 5 година стажа
осигурања од чега најмање 1 годину стажа осигурања у последњих 5 година (потребна
је тзв. густина стажа). А, ако је неспособност за рад настала као последица несреће на
послу, да би осигураник, било мушкарац или жена остварили право на инвалидску
пензију потребно је да имају најмање 1 годину уплаћених доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање. Интересантно је овде изнети прописе који регулишу право
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је прихваћен концепт опште а не професионалне инвалидности, тако да
се неспособност за рад не односи на свој посао већ на било који посао,
а инвалидска пензија једино право из инвалидског осигурања19 (ако
изузмемо право на новчану накнаду за туђу помоћ и негу и новчану
накнаду за телесно оштећење настало по основу професионалне болести
или повреде на раду – примедба аутора овог чланка). Насупрот томе,
у Словенији, Хрватској Македонији, Федерацији БИХ, и Републици
Српској задржан је концепт професионалне инвалидности, која
подразумева институт преостале радне способности и права по том
основу20.
5) Право на инвалидску пензију и узроци
настанка инвалидности
Право на инвалидску пензију по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, могу остварити, код којих настане потпуни губитак
радне способности, односно кад код професионалног војног лица
настане потпуни губитак способности за професионалну војну службу
због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду,
професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу што се не
може отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом (члан 21).
Као први и најважнији услов за стицање права на инвалидску
пензију јесте утврђивање губитка радне способности.
Осигураник код кога настане потпуни губитак радне способности
стиче право на инвалидску пензију под условом да је губитак радне
на инвалидску пензију у Немачкој која је многољудна и економски веома развијена
земља Европске уније. Право на инвалидску пензију стичу осигураници – мушкарци
и жене ако је наступила професионална неспособност за рад или неспособност за
привређивање и ако је осигураник навршио најмање 60 месеци стажа осигурања од
чега 36 месеци стажа осигурања у последњих 5 година пре наступања инвалидности (
тзв. густина стажа коју је познавало и наше право у ранијем прописима). У Немачком
пензијском осигурању постоји и право на привремену инвалидску пензију која обично
траје 2 године. Изузетно, привремена инвалидска пензија може да се продужи до 4
године, а након тога одређује се трајна инвалидска пензија или се утврђује право на
престанак инвалидске пензије. Ако је инвалидност проузрокована несрећом на послу
или професионалном болешћу право на инвалидску пензију стиче се без обзира на
дужину стажа осигурања, а једини услов је да је осигураник у моменту насреће на
послу био у осигурању. Немачки орган за социјално осигурање, услед несреће на
послу утврђује право на пензију, ако је неспособност за рад наступила услед несреће
на послу а рента је трајног карактера. На овај начин осигураник код кога је наступила
неспособност за рад услед несреће на послу, може примати инвалидску пензију и ренту
(практично две пензије).
19 В., Голубовић, оp. cit., str. 61-63.
20 Ibid.
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способности настао пре навршења година живота прописаних за
стицање права на старосну пензију и да има навршених пет година
стажа осигурања.
Закон сасвим јасно одређује разлику у погеду услова за
стицање права на инвалидску пензију утврђујући да се инвалидска
пензија остварује под повољнијим условима уколико је губитак радне
способности настао услед повреде на раду или услед професионалне
болести.
Ако је узрок настанка инвалидности повреда на раду, односно
када настане потпуни губитак радне способности услед повреде на
раду, право на инвалидску пензију се стиче у већем обиму, без обзира
на дужину стажа осигурања. Поред повреде на раду Закон утврђује и
друге повреде које се изједначавају са повредом на раду.
Узрок настанка инвалидности може бити и професионална болест,
болест која је проузрокована дужим непосредним утицајем процеса
и услова рада који се односе на радно место, односно на послове које
осигураник обавља и по основу којих је био обавезно осигуран. Посебним
правним актом утврђена је листа професионалних болести.21
Закон уређује ситуацију када је инвалидноств настала под утицајем
различитих фактора односно када ни један од четири узрока које закон
препознајеније није апсолутно доминантан узрок инвалидности. Тако да
осигураник који испуњава услове за стицање права на инвалидску пензију
у погледу пензијског стажа а код кога је инвалидност проузрокована
делимично повредом на раду или професионалном болешћу а делимично
болешћу или повредом ван рада, одређује се једна инвалидска пензија
која се састоји од сразмерних делова одређених по основу повреде
на раду или професионалне болести, односно по основу болести или
повреде ван рада према њиховом утицају на укупну инвалидност, с
тим што тако утврђен износ пензије не може износити више од пензије
одређене са 40 година пензијског стажа (члан 69 став 6).
Осигураник код кога је инвалидност проузрокована делимично
повредом на раду или професионалном болешћу, а делимично повредом
ван рада или болешћу и који испуњава услове за стицање права на
инвалидску пензију само по основу инвалидности проузроковане
повредом на раду или професионалном болешћу инвалидска пензија се
одређује у проценту са којим је на укупну инвалидност утицала повреда
на раду или професионална болест (члан 69 став 7).
Осигураник млађи од 30 година остварују право на инвалидску
пензију под повољнијим условима ако је инвалидност проузрокована
21 Правилник о утврђивању професионалних болести („Службени гласник РС“,
бр. 105/03).
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болешћу или повредом ван рада, која је настала пре навршене 30. године
живота: 1) кад је инвалидност настала до навршене 20. године живота
– ако има годину дана стажа осигурања; 2) кад је инвалидност настала
до навршене 25. године живота – ако до настанка инвалидности има
најмање две године стажа осигурања; 3) кад је инвалидност настала
до навршене 30. године живота – ако до настанка инвалидности има
најмање три године стажа осигурања (члан 26).
Право на инвалидску пензију остварује се по престанку осигурања
односно по престанку радног односа или по престанку рада по неком
од уговора уређених у Закону о раду. Корисника права на инвалидску
пензију све чешће закључује уговоре о делу или неке друге уговоре
по којима повремено или у дужем временском интервалу обавља неке
послове за које поседује радну способност.
Графикон бр. 1. Структура корисника пензије за све три врсте
пензија
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Табела бр.1.
Број корисника пензије по категоријама
осигураника и врсти пензије

Из приложеног графикона и табеле јасно се уочава (задњих година),
тренд смањења броја корисника права на инвалидску пензију.
Право на инвалидску пензију престаје смрћу корисника права или
губитком овог права услед престанка разлога који су довели до губитка
радне способности (по извршеном контролном прегледу корисника
права).
5а) Инвалидност по основу професионалне болести
Инвалидност насталу по основу професионалне болести, утврђује
вештачењем надлежна инвалидска комисија по предвиђеном поступку
и у складу са одредбама Правилника о утврђивању професионалних
болести.22 У смислу члана 24. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, професионалне болести су одређене болести настале у току
осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и
услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник
обављао.
Идентификација професионалних болести је двоструко условљена.
Прво, она је последица дуже изложености осигураника негативним
22 „Службени гласник РС“, бр. 105/03.
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утицајима процеса и услова рада а друго она мора бити уведена у
номенклатуру професионалних болести.23
Професионалне болести су одређене болести (како их дефинише
члан 24. став 1), које су проузроковане дужим непосредним утицајем
процеса и услова рада, који се односе на радно место, односно послова
које је осигураник обављао и на то да је осигураник осигуран на пензијско
и инвалидско осигурање по основу тог радног места, односно послова.
Наведени услови су кумулативни, па је за постојање професионалне
болести потребно да су сви услови испуњени.
Број и врста професионалних болести утврђени су напред наведеним
Правилником о утврђивању професионалних болести. Правилником је
утврђено 56 професионалних болести, које су распоређене у шест група,
и то болести: 1) проузроковане хемијским дејством; 2) проузроковане
физичким дејством; 3) проузроковане биолошким факторима; 4) плућа;
5) коже и 6) малигне болести.
У складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду,
утврђена је обавеза послодавца да доставља запосленом који има
професионално обољење и организацијама надлежним за здравствено и
пензијско и инвалидско осигурање, а садржај и начин издавања обрасца
извештаја прописује министар надлежан за рад.24
5б) Инвалидност по основу повреде на раду
Повреда на раду представља основ за стицање права на инвалидску
пензију накнаду за уколико надлежни орган вештачења на основу
налаза, оцене и мишљења утврди да је наступио губитак радне
способности услед настале повреде на раду.
Повредом на раду, у смислу Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, сматра се повреда осигураника која се догоди у просторној,
временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога
је осигуран, проузрокована непосредним и краткотрајним механичким,
физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела,
изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког
стања организма (члан 22).
Повреду на раду проширују и одређене правне фикције, тако да се
повредом на раду сматра и повреда коју осигураник претрпи на редовном
путу од стана до места рада или обрнуто. Повредом на раду сматра се
и свака повреда која наступи на путу предузетом ради извршавања
23 Ивошевић, З., „Радно право“, Правни факултет Универзитета Унион, Београд,
ЈП Службени гласник, Београд, 2014.
24 Радифковић, Љ., Ракић, Н., „Коментар и примена Закона о пензијском и
инвалидском осигурању“, Cekos in, 2011, стр. 50.
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службених послова, као и на путу предузетом ради ступања на рад и у
другим сличним случајевима утврђеним законом.
Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин из
члана 22, коју осигураник – запослени претрпи при обављању посла на
који није распоређен, али који обавља у интересу послодавца код кога
је запослен.
Законом о пензијском и инвалидском осигурању утврђује се
круг лица која се осигуравају по основу пензијског и инвалидског
осигурања у случају када наступи инвалидност или телесно оштећење
проузроковано повредом на раду или професионалном болешћу, а то
су: 1) лица која, у складу са законом, обављају привремене и повремене
послове преко омладинских задруга до навршених 26 година живота,
ако су на школовању; 2) лица која се налазе на стручном оспособљавању,
доквалификацији или преквалификацији, која упути организација
надлежна за запошљавање; 3) ученици и студенти када се, у складу
са законом, налазе на обавезном производном раду, професионалној
пракси или практичној настави; 4) лица која се налазе на издржавању
казне затвора док раде у привредној јединици установе за издржавање
казне затвора (радионица, радилиште и сл.) и на другим местима рада; 5)
лица која, у складу са прописима, обављају одређене послове по основу
уговора о волонтерском раду (члан 17).
Повредом на раду сматра се и обољење осигураника које је настало
непосредно или као искључива последица неког несрећног случаја или
више силе за време обављања посла по основу кога је осигуран или у
вези са њим.
Повредом на раду сматра се и повреда (из члана 22. ст. 1 до 4)
коју осигураник претрпи у вези са коришћењем права на здравствену
заштиту по основу повреде на раду и професионалне болести.
Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин
предвиђен у наведено члану 22 Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, коју осигураник претрпи учествујући: 1) у акцијама
спасавања или одбране од елементарних непогода или несрећа; 2) у
војној вежби или вршењу других обавеза из области одбране земље
утврђених законом; 3) на радном кампу или такмичењу (производном,
спортском и др.); 4) на другим пословима и задацима за које је законом
утврђено да су од општег интереса (члан 23).
Надлежна комисија лекара вештака утврђује која се повреда на
раду може сматрати повредом због које се може остварити инвалидска
пензија, или новчана накнада за телесно оштећење, што значи да се
свака повреда на раду не може сматрати повредом која је у непосредној
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временској, просторној и узрочној вези са послом који осигураник
обавља.25
Права из пензијског и инвалидског осигурања која се стичу по
основу проузроковане повреде на раду или професионалне болести стичу
се и остварују у већем обиму и независно од дужине стажа осигурања,
што значи да Закон о пензијском и инвалидском осигурању не прописује
услов у погледу дужине стажа осигурања потребног за остваривање
инвалидске пензије ако је узрок настале инвалидности професионална
болест или повреда на раду.
Уколико је инвалидност настала као последица повреде ван рада
или болести ван рада, право на инвалидску пензију се остварује ако
је инвалидност настала пре навршења година живота прописаних
као општи услов за старосну пензију, под условом да осигураник има
навршених пет година стажа осигурања, ако је настала пре навршавања
година живота прописаних за признавање права на старосну пензију
уколико нису испуњени услови у погледу стажа осигурања и опште
старосне границе.26
25 У том смислу је и мишљење Министарства за рад и социјалну политику,
број: 011-00588/2007-07 од 20. 8. 2007. године. Законом о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 107/05, 99/14) утврђено је да се повреда на раду или
професионална болест утврђује у складу са прописима којима се утврђује пензијско и
инвалидско осигурање. У конкретном случају повреда задобијена у тучи на послу не
може се подвести под повреду на раду у смислу прописа о пензијском и инвалидском
осигурању, јер се повредом на раду сматра повреда која се догоди у просторној,
временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран,
проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским
дејством, наглим променама положаја тела изненадним оптерећењем тела или другим
променама физиолошког стања организма. Напомињемо да се повреда на раду као
узрок инвалидности и телесног оштећења утврђује приликом остваривања права из
пензијског и инвалидског осигурања, што значи да ће се у сваком конкретном случају
ценити да ли се повреда коју је осигураник задобио на послу може сматрати повредом на
раду сходно члану 22. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Такође указујемо
на то да без обзира на околности да је до повреде дошло због туче на радном месту
односно радном окружењу, у конкретном случају то није релевантна чињеница да би
се овако задобијена повреда утврдила као повреда на раду. Поред тога треба имати у
виду да је околност учествовања у тучи свесна могућност задобијања одређених тежих
или лакших телесних повреда, стога можемо сматрати да је у конкретном случају до
повреде у радном окружењу дошло намерним и изазваним околностима (туча) које
нису везане за обављање посла. Наиме, уколико повреда на раду није наступила због
обављања посла по основу кога је лице које је повреду задобило осигурано, односно
не постоји узрочна веза између повреде на раду са обављањем посла, таква повреда се
не може сматрати повредом на раду.
Сходно наведеном, повреда задобијена у тучи на послу не може се сматрати
повредом на раду у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
26 Вићентијевић, Г., „Стицање и остваривање права из пензијског и инвалидског
осигурања“, „Социјално осигурање“, зборник радова, ИП „Глосаријум“, Београд, 2005,
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Полазећи од начела солидарности, утврђени су повољнији услови
за стицање права на инвалидску пензију осигураника млађих од 30
година. Тако осигураник код кога инвалидност настане до навршених 20
година живота стиче право на инвалидску пензију ако има годину дана
стажа осигурања. Уколико инвалидност настане до навршене 25. године
живота – ако до настанка инвалидности има најмање две године стажа
осигурања. Осигураник код кога инвалидност настане пре навршене 30.
године живота стиче право на инвалидску пензију уколико до утврђене
инвалидности има најмање три године стажа осигурања.
О насталој повреди на раду послодавац сачињава извештај
сходно одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и у складу
са Правилником о садржају и начину издавања обрасца извештаја о
повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом.27
Извештај се доставља запосленом који је повреду претрпео као и
установи надлежној за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.
5в) Инвалидност по основу болести и повреде ван рада
Најчешћи узрок губитка радне способности јесте болест или
повреда ван рада и по том основу остваривање права на инвалидску
пензију. Не постоји строго прописана номенклатура болести по основу
које се остварује губитак радне способности. Истовремено може
постојати више различитих и неповезаних болести које доводе до
губитка радне способности (што се не може рећи за строго утврђене и
посебним правним актом прописане професионалне болести).
Из статистичких података Републичког фонда за ПИО јасно се
види у којој мери је болест узрок настанка потпуног губитка радне
способности у односу на друге узроке инвалидности28

стр. 71–90.
27 „Службени гласник РС“, бр. 72/06 и 84/06 – исправка.
28 Из „Годишњег извештаја о раду РФ ПИО за 2012.годину“, објављено на сајту
Фонда: www.rf.pio, 2013.
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Графикон 2. Структура корисника инвалидске пензије према
узроку инвалидности у години остваривања права
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5г) Контролни преглед инвалидности
Надлежни орган вештачења инвалидности, може, прегледом
осигураника или корисника права и увидом у медицинску документацију,
утврдити да постоји потпуни губитак радне способности, уз потребу да
се протеком одређеног времена изврши контролни преглед осигураника
односно корисника. У овој ситуацији утврђена инвалидност није
дефинитивно стање већ „привремена“ категорија која се мора накнадно
проверити. По извршеном контролном прегледу, надлежна филијала
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање доноси одговарајуће
решење, на које се може уложити жалба.
6) Судска пракса Управног суда
1) Основне одреднице у вези управног спора
Закон о управним споровима29уређује шта је предмет управног
спора као и надлежност за решавање управних спорова, ко су странке у
управном спору, правила поступка, правна средства и извршење донетих
судских пресуда.
Овим законом обезбеђује се судска заштита појединачних права и
правних интереса и законитост решавања у управним и другим Уставом
и законом предвиђеним појединачним стварима30. Одређујући предмет
управног спора у члану 3 Закон о управним споровима утврђује: „У
управном спору суд одлучује о законитости коначних управних аката,
осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита.
29 „Сл. гласник РС“, бр. 111/09.
30 З.Р.Томић, Коментар Закона о управни споровима – са судском праксом, Правни
факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2010, стр. 117.
У наведеном коментару проф. Томић одређује да је Закон о управним споровима
(ЗУС) процесни пропис који уређује поступак решавања једне посебне врсте правних
спорова, управних спорова. Он највећма регулише судски поступак, тачније управно
– судски поступак у свим његовим особеностима. То подразумева, најпре, омеђивање
предмета спора – одређивање аката који се налазе у средишту спора, који могу да буду
оспорени пред судом (члан 3). Што се тиче надлежности за решавање управних спорова
и надлежности за одлучивање по правним средствима, ЗУС је (чл. 8-9) само поновио (и
у нечему прецизирао) одговарајуће одредбе Закона о уређењу судова (ЗОУС), на темељу
УРС-а (члан 143). Затим, поље регулисања ЗУС-а је ко су странке у управном спору, тј.
ко су супротстављене стране, правни субјекти пред судом у погледу оспореног акта
(чл.10-13). Специфичност предмета спора и странака подразумева и засебна правила,
ток, радње и деонице управно – судског поступка. А „на питање поступка решавања
управних спорова која нису уређена овим законом сходно ће се примењивати одредбе
закона којим се уређује парнични поступак“ (члан 74). Закон о управним споровима
не би био структурално комплетан пропис ако не би уређивао и судске правне лекове,
правна средства заштите против донетих судских одлука у управно – судском поступку
(члан 49-65), као и механизам извршења правноснажних судских пресуда (чл. 68-73).
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У управно спору суд одлучује и о законитости коначних
појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону
заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није
предвиђена другачија судска заштита.
Суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних
појединачних аката када је то законом предвиђено.
Одредбе овог закона које се односе на управни акт, примењују се
и на друге акте против којих се може водити управни спор“.
У прилог бољем тумачењу и примени одредаба Закона о управном
спору, када су у питању спорови у вези заштите права из пензијског
и инвалидског осигурања, значајно је овде изнети Правна схватања
Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђено на седници од
06.04.2004. године31.
Право на пензију утврђено правоснажним решењем Републичког
фонда ПИО о признавању права на страосну пензију по одредбама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању које су биле на снази у
време доношења решења је стечено право које се може ограничити или
престати само ако престану да постоје услови за стицање и остваривање
тог права предвиђени одредбама Закона о пензијском и инвалидском
осигурању РС.
Законитост решења Фонда ПИО којима се утврђује право на
пензију и висина пензије и којима се ограничава или укида право на
пензију цени се у управном поступку који спроводи надлежни Фонд
ПИО и у управном спору.
Извршење правоснажног решења Фонда ПИО спроводи суд опште
надлежности у извршном поступку по одредбама ЗИП-а.
Суд опште надлежности је стварно надлежан да одлучује по тужби
за накнаду штете због незаконитог и неправилног рада Фонда ПИО у
извршењу утврђене обавезе исплате пензије на основу члана 172. Закона
о облигационим односима и члана 1. ЗПП-а.
Даље утврђивање надлежности одлучивања о правима из
пензијског и инвалидског осигурања одређује – потврђује и Правно
схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије утврђено на седници
од 15. новембра 2005. године. Правно схватање Врховног суда је да о
правима из Закона о пензијском и инвалидском осигурању одлучује
надлежни орган управе, да се заштита корисника права и контрола
коначног управног акта спроводи у управном спору, да првостепени
орган извршава своје решење и да у случају да првостепени орган не
извршава решење, принудно извршење тог решења спроводи редован суд
31 Љ. Пљакић, Практикум за управни спор – са коментаром, судском праксом и
обрасцима за примену у пракси, „INTERMEX“ Београд, 2011, стр.68 – 71.
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у извршном поступку, односно да је расправљање о правима и обавезама
и реализацији права из Закона о пензијском и инвалидском осигурању
поверено органима управе кроз судску контролу у управном спору.
Осим изнетог однос између корисника пензије и Фонда ПИО по
својој правној природи не представља грађанско правни однос јер га
не карактерише аутономија воље, правна једнакост, па ни преносивост
права и обавеза и имовинска санкција, а пензија иако је новчана
обавеза, не сматра се законском облигацијом, па и због тога суд опште
надлежности није надлежан да поступа по тужби за исплату пензије у
смислу члана 1. ЗПП-а 32.
2) Одлуке - Пресуде Управног суда
1) Тужба је одбијена због непостојања потпуног губитка радне
способности
Инвалидност постоји кад код осигураника настане потпуни
губитак радне способности, односно кад код професионалног војног
лица настане 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 немогу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом.
Из образложења пресуде:
У тужби којом је покренут управни спор тужилац оспорава
законитост решења туженог органа са свих законом прописаних разлога,
наводећи да је од доношења решења надлежног фонда којим му је
утврђена трећа категорија инвалидности прошло четрнаест година и да
му се здравствено стање нагло погоршало, нарочито у погледу психичког
стања. Смтра да испуњава услове за признавање права на инвалидску
пензију и предлаже да суд тужбу уважи.
Тужени орган је у одговору на тужбу остао у свему при разлозима
датим у образложењу оспореног решења и предложио је да суд тужбу
одбије као неосновану. Из списа управног предмета предмета и разлога
образложења оспореног решења произилази да решењем директора
филијале Н.С. број....од 31.08.2011.године одбијен тужиочев захтев за
признавање права на инвалидску пензију јер није испуњен један од
услова за стицање права на инвалидску пензију из члана 25. Закона
о пензијском и инвалидском осигурању с обзиром да је првостепени
орган вештачења у налазу, оцени и мишљењу број....од 15.08.2011.
године, утврдио да код тужиоца, на дан 15.08.2011.године, не постоји
потпуни губитак радне способности, уз напомену да постоји и даље
32 Ibid.
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преостала радна способност. У поступку по жалби, тужени орган је
прибавио мишљење другостепеног органа вештачења број... од 03.11.2011.
године, који се, након извршеног увида у расположиву медицинску
документацију у списима предмета у потпуности сагласио са налазом,
оценом, мишљењем првостепеног органа вештачења број....од 15.08.2011.
У налазу другостепеног органа вештачења број... од 03.11.2011.године,
констатовано је да непосредни преглед није потребан, да је осигураник
више пута вештачен у првостепеном и другостепеном поступку и оцењен
да нема потпуни губитак радне способности, да је од нових налаза
доставио само налаз ортопеда и васкуларног хирурга који се односи на
преглед проширених вена, те да се не може удовољити жалбеном захтеву
за потпуни губитак радне способности.
Како је у конкретном случају у поступку прибављено мишљење
другостепеног органа вештачења, који се у потпуности сагласио са
мишљењем првостепеног органа вештачења, то је правилан закључак
туженогоргана да је у првостепеном поступку правилно утврђено
чињенично стање да код тужиоца не постоји потпуни губитак радне
способности, односно да нису испуњени услови из цитираног члана 21.
Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Са изнетих разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен
закон на штету тужиоца, Управни суд је одлучио применом члана 40. ст.
2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр.111/09).
(Пресуда Управног суда – Одељење у Новом Саду, III-25У 55/12
од 06.03.2014.године)
2) Тужба је одбијена због непостојања потпуног губитка радне
способности (уз образложење другостепеног органа вештачења да код
тужиоца не постоји потпуни губитак радне способности, да је лечење
завршено као и које послове тужилац није способан да обавља)
Из образложења пресуде:
У тужби којом оспорава законитост решења туженог органа,
тужилац наводи да се бави пословима грађевинске струке, за које су
потребни добро здравље и физичка способност, коју он нема, и да
послодавац није у могућности да му обезбеди друго радно место. Са
изнетог, и других разлога наведениох у тужби предлаже да се тужба
уважи и оспорено решење поништи.
Управни суд је нашао да тужба није основана.
Решење је донето на основу налаза, мишљења и оцене органа
вештачења у управном поступку ИН бр.....од 12.08.2011.године, којим
је оцењено да код тужиоца на дан прегледа не постоји потпуни
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губитак радне способности јер лечење није завршено. Наведени налаз,
мишљење и оцена је донет на основу непосредног прегледа тужиоца
и на основу приложене медицинске документације. Тужени орган
је у поступку по жалби прибавио налаз, мишљење и оцену органа
вештачења у другостепеном поступку ИН бр... од 11.11.2011.године,
којим је потврђен налаз органа вештачења у првостепеном поступку.
Наиме, на основу приложене медицинске документације у списима и на
основу непосредног прегледа тужиоца другостепени орган вештачења
је закључио да је лечење завршено и да код тужиоца не постоји потпуни
губитак радне способности уз ограничење да није способан за теже
физичко напрезање (дизање и ношење терета преко 15 кг у једном акту),
рад на незаштићеној висини и претежно стајање и ходање у току радног
времена. Тужени орган је, имајући у виду наведени налаз, мишљење
и оцену органа вештачења у другостепеном поступку, одбио жалбу
тужиоца уз образложење да у конкретном случају нису испуњени услови
за признавање права на инвалидску пензију прописани одредбом чл.
25. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник
РС“, бр. 34/03...101/10).
(Пресуда Управног суда, бр. III-4 27 У.142/12 од 15.01.2014.године)
3) Тужба се уважава, поништава се решење Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање и предмет враћа на поновно
одлучивање јер је повређен закон на штету тужиоца обуставом исплате
пензије остварене по основу члана 225. а у вези са чланом 223. Закона о
пензијском и инвалидском осигурању
Из образложења пресуде:
Тужилац оспорава законитост решења туженог органа, због
погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, тужилац наводи
да је у конкретном случају повређен закон на његову штету, јер је он
лице које није стекло старосну или инвалидску пензију по основу
потпуног губитка радне способности, већ му је призната пензија по
основу преостале радне способности, па му у конкретном случају
није могла бити обустављена исплата пензије трајно већ само за време
привременог и повременог обављања послова. Предложио је да суд
тужбу уважи, оспорено решење поништи и предмет врати надлежном
органу на поновно одлучивање.
Управни суд је нашао да је тужба основана.
Из образложења првостепеног решења произилази да је
првостепени орган позивајући се на члан 117.став 2. Закона о пензијском
и инвалидском осигурању диспозитивом првостепеног решења од
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31.10.2011.године обуставио исплату инвалидске пензије са 26.09.2010.
године, јер је утврдио да је тужилац од тог датума осигуран по основу
обављања привремених и повремених послова.
Чланом 117. став 2. истог закона, прописано је да се кориснику
породичне пензије који стекне својство осигураника обуставља исплата
породичне пензије, а чланом 121. став 1., прописано је да корисник
старосне пензије који се запосли на територији Републике, односно
обавља самосталну делатност по основу које је обавезно осигуран на
територији Републике, има право по престанку тог запослења, односно
обављања те самосталне делатности, на поновно одређивање пензије
ако је био у осигурању најмање годину дана.
По оцени суда, а имајући у виду цитиране одредбе закона, на које
су се позвали тужени и првостепени орган и стање у списима предмета
из којих произилази да тужилац није лице коме је утврђено право на
инвалидску пензију по члану 21. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању нити право на породичну или стросну пензију по одредбама
истог закона, већ је лице коме је одређена инвалидска пензија по члану
225. из члана 223. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, тужени
орган као и првостепени орган је доношењем оспореног и првостепеног
решења учинио повреду одредбе члана 199. став 2. Закона о општем
управном поступку, јер пропис на који су се позвали у образложењима
својих решења не упућује на решење какво је дато у диспозитиву.
У поновном поступку, тужени орган је дужан да отклони учињену
повреду правила поступка на коју му је указано овом пресудом, поновно
одлучи о жалби тужиоца и донесе ново на закону засновано решење, при
чему је везан правним схватањем и примедбама суда у погледу поступка
на основу члана 69. став 1. Закона о управним споровима („Службени
гласник РС“, бр. 111/09).
(Пресуда Управног суда бр. I-2 У 2188/12 од 03.04.2014.године)
4) Тужба је одбијена, нису повређена правила поступка вештачења
инвалидности тиме што је другостепени орган вештачења проценио да
не треба да врши непосредни преглед тужиоца када је то већ учинио
првостепени орган вештачења. Такође, суд је одбио захтев тужиоца
да пресудом реши управну ствар тј. да реши у спору пуне јурисдикције.
Из образложења пресуде:
Тужилац наводи да је тужени орган одбио његову жалбу не
упуштајући се у процену било којег жалбеног навода. Сматра да је
поступак вештачења мањкав јер је мишљење дато на основу медицинске
документације без непосредног прегледа тужиоца. Наводи да је потпуно
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неспособан за рад и да његова болесна стања указују на потпуни губитак
радне способности.
Управни суд, је нашао да тужба није основана.
Правилно је, по оцени Управног суда, поступио тужени орган када
је оспореним решењем одбио жалбу тужиоца у поступку, у коме није
било повреда правила поступања од утицаја на законитост оспореног
решења, јер је у поступку пред првостепеним органом прибављен налаз,
оцена и мишљење првостепеног органа вештачења бр....од 31.05.2011.
године, да код тужиоца не постоји потпуни губитак радне способности.
Са тим налазом у жалбеном поступку, у погледу да код осигураника не
постоји потпуни губитак радне способности сложио се и другостепени
орган вештачења у свом налазу, оцени и мишљењу број...од 08.11.2011.
године.
У давању оцене и мишљења, орган вештачења је у другостепеном
поступку, извршио оцену свих навода жалбе тужиоца, ценећи у целини
приложену документацију означену у налазу другостепеног органа
вештачења, сматрајући да је медицинска документација у списима
предмета довољна за вештачење без непосредног прегледа тужиоца,
нашао да код оцењеног здравственог стања, не постоје медицински
критеријуми да се код осигураника утврди потпуни губитак радне
способности.
Управни суд је оценио навод тужиоца да мишљење другостепеног
органа вештачења није засновано на непосредном прегледу тужиоца, али
је нашао да није основан, обзиром да је чланом 39. став 2 Правилника
о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“, број
59/08...24/11), прописано да орган вештачења у другостепеном поступку
остваривања права може извршити преглед осигураника, корисника
права, односно другог лица, ако на основу предходног разматрања
медицинске документације оцени да је то неопходно, да другостепени
орган вештачења има дискреционо право да оцени да ли је непосредан
преглед неопходан или не.
Суд је ценио и навод тужбе којом тужилац у суштини тражи да
реши у спору пуне јурисдикције, али је нашао да је неоснован. Ово
стога, што оспорено решење правилно је на закону засновано, те нису
испуњени услови за његов поништај, а тиме ни за могућност да овај
суд, у смислу члана 43. став 1. Закона о управним споровима, пресудом
реши управну ствар, јер је предпоставка за решавање у спору пуне
јурисдикције предходна оцена суда да управни акт треба поништити,
што у конкретној ситуацији није случај.
(Пресуда Управног суда бр.II-1 У. 77/12)
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5)Тужба се уважава, поништава се решење Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање , Дирекције Покрајинског фонда у Н.С.
бр....због повреда правила поступка ( тужени је навео да као доказ није
ценио приложену фотокопију налаза лекара специјалисте, наводећи да
се вештачење врши на основу оригиналних медицинских налаза)
Из образложења пресуде:
Тужилац тужбом оспорава решење туженог због погрешно и
непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене закона
и учињених битних повреда правила поступка, па предлаже да се
поништи и предмет врати туженом на поновни поступак и одлучивање.
Оспорава оцену туженог да код њега не постоји потпуни губитак радне
способности. Посебно истиче да је уз жалбу приложио извештај лекара
специјалисте, суперспецијалисте неурохирурга у коме децидирано стоји
да код њега постоји потпуни губитак радне способности, али овај налаз
тужени оспореним решењем није ценио, погрешно, наводећи да овај није
подобан за оцењивање јер није дат у оригиналу. Сматра да је оваква оцена
туженог погрешна јер тужени, кад већ није сам по службеној дужности
прибавио овај налаз у оригиналу, могао је да то затражи од тужиоца.
Према разлозима оспореног решења тужени је ценећи наводе
поднеска којим је тужилац допунио наводе већ поднете жалбе, односно,
уз овај поднесак, приложио фотокопију налаза лекара специјалисте,
тужени је навео да овај доказ није ценио јер је поднет у фотокопији, а
вештачење се врши на основу оригиналних медицинских налаза.
По оцени суда, основано тужилац тужбом указује да је оваквим
схватањем туженог учињена битна повреда правила поступка. Тужени
је имао када је посумњао у ваљаност поднетог извештаја да позове
тужиоца да извештај достави у оригиналу или у овереној фотокопији,
те да у зависности од поступања тужиоца по таквом налогу, извештај
лекара специјалисте оцени, или не оцени због непоступања тужиоца по
налогу органа за уређење поднеска. Како тужени није тако поступио,
учинио је повреду правила поступка из члана 235. став 2 ЗУП-а, који је
по оцени суда битна јер се ради о пропуштању оцене жалбеног навода
у поступку остваривања права на инвалидску пензију, а поднети доказ
би могао да сведочи о здравственом стању тужиоца.
(Пресуда Управног суда бр.III-25 У. 413/12 од 26.02.2014.године).
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Закључак
У последњих неколико деценија прописи из области пензијског и
инвалидског осигурања претрпели су значајне и многобројне промене.
Све промене су ишле ка смањењу броја и обима права које је пратила је
све мања финансијска покривеност тих права као и немогућност Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање да из доприноса финансира исплату
пензија и других права. Држава покушава да у интересу обезбеђивања
социјалне сигурности грађана допуњава и онако скоро испражњену
касу Фонда за ПИО и да преузме његове финансијске обавезе како би
обезбедила социјани мир и социјалну сигурност грађана – корисника
права из пензијског и инвалидског осигурања.
Једно од најделикатнијих и најосетљивијих питања у вези
остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања је подизање
старосне границе за стицање права на неку од пензија. Свако подизање
старосне границе је тежак и непопуларан поступак које власти чине
како би бар у извесној мери могле да обезбеде сигурно – конфорно
исплаћивање стечених права.
Промен које су се одвијале у нашем систему пензијског и
инвалидског осигурања дешавале по узору и по угледу на права земаља
у најближем окружењу као и неких земаља Европске уније.
Продужење радног века а тиме и продужење граница за утврђивање
инвалидности у каснијој животној доби је дилема која прати како грађане
тако и стручну јавност.
Одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању појам
инвалидности је дефинисан потпуно другачије у односу на раније
прописе. Наиме, из нове дефиниције произлази да код осигураника
постоји инвалидност само уколико дође до потпуног губитка радне
способности, а губитак радне способности се везује за било који посао.
Питање преостале радне способности је питање које завређује посебан
и детаљан приступ и озбиљну правну, социолошку, медицинску и сваку
другу анализу.
Могућност да инвалидски пензионери легално обављају неке
послове и да за тај рад буду адекватно награђени одомаћила се у правима
многих земаља. О вишеструким позитивним ефектима „запошљавања“
инвалидских пензионера постоје позитивна искуства у многим земљама
које дозвољавају у својим законодавствима рад инвалидских пензионера.
Њихов рад је, најчешће ограничен, висином зараде коју могу да остваре
код послодавца. У случају да остварена зарада буде већа од дозвољеног
лимита, инвалидски пензионер се упућује на поновни (контролни)
преглед код надлежне инвалидске комисије (таква пракса постоји у
праву Канаде).
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У складу са напред изнетом могућности, поставља се и питање
увођења нових модалитета инвалидности. Ово нарочито због тога што
се све чешће у пракси показује да ипак постоји „остатак или део радне
способности“ који може бити „употребљен“ за неку врсту рада односно
радног ангажовања.
У последњих десетак година присутно је и појачано интересовање
особа са инвалидитетом и њихових асоцијација за укључивање у неке
облике рада а самим тим и одговарајуће зараде (рад у заштитним
радионицама, рад у социјалним предузећима или на неки други начин).
Питање инвалидности завређује посебан и свеуобухватан приступ
и озбиљну правну, медицинску и сваку другу анализу како би се
постојећи прописи и уобичајена пракса осавременили, унапредили и
прилагодили садашњим потребама људи и могућностима друштвене
заједнице у целини.
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Eligibility to a Disability Pension in the Framework of current Law,
complete loss of ability to work, Current practices in Courts of law
Pertaining to Disabilities and possible changes to Disability insurance
Summary
An employee who loses their ability to perform duties at their workplace
may be eligible to receive a disability pension. The law of pension and disability stipulates the conditions that must be met if a candidate is to receive
this type of pension. The method of confirming the complete loss of ability to
work – expertise on the inability to work is provided by an authorized medical
committee by methodos outlined by relevant acts. Following the result provided by the medical committee the overseeing department of the fund sets forth
an appropriate resolution by which an unisatisfied client can appeal in court.
Keeping in mind that the number of court cases in this regard has increased
over the last few years presents a dilemma whether to debate more updates
to the current Pension and Disability Insurance in the Republic of Serbia.
Key words: Disability pension, the loss of ability to work, coutr decisions in regard to disabilities, potential changes to the insurance disability
regulations.

253

Аника Јаковљевић*, сарадник у настави
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Стручни чланак*

UDK: 364.324(497.11)

ВЕШТАЧЕЊЕ У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Апстракт: Аутор у раду анализира састав, надлежност и
поступање органа вештачења чији рад, у Фонду за пензијско и
инвалидско осигурање, није усмерен на унапређивање здравља
болесника, већ на остваривање права из инвалидског осигурања.
Такође, у раду се обрађује поступак остваривања права из
инвалидског осигурања у зависности од налаза, оцене и мишљења
органа вештачења. Аутор указује на постојање тешкоћа у
раду лекара вештака услед укидања категорије професионалне
неспособности за рад као и свих права по основу преостале
радне способности. Потпуним губитком радне способности,
као условом за стицање права на инвалидску пензију не
води се рачуна о стеченим квалификацијама, вештинама и
оспособљености осигураника за обављање одређених послова.
Изостанак професионалне неспособности за рад представља
велики недостатак инвалидског осигурања у Републици Србији.
Кључне речи: Орган вештачења, поступак вештачења, инвалидска пензија, телесно оштећење, нега и помоћ, неспособност
за самосталан живот и рад.

* ajakovljevic@jura.kg.ac.rs
* Рад примљен: 28.07.2015.
Рад прихваћен: 15.08.2015.

255

Аника Јаковљевић, Вештачење и поступак остваривања права из пензијског
и инвалидског..., Радно и социјално право, стр. 255-272, XVIV (1/2015)

Увод
Систем пензијског и инвалидског осигурања представља део
социјалног осигурања који има за циљ да обезбеди одређену економску и
социјалну сигурност осигуранику и издржаваним члановима породице,
за случај болести, старости, смрти и инвалидности. Постојање и
функционисање система пензијског и инвалидског осигурања је
неизоставно условљено дужином и обимом уплаћених средстава.
Међутим, готово у свим земљама су у одређеној мери прописана
одступања кроз начело солидарности и узајамности чиме се ублажавају
социјалне разлике унутар једног друштва. Такође, пензијски фондови
у већини земаља представљају акумулацију капитала који се користи
за различита улагања и тиме поспешује привредни раст и стандард
целокупног друштва. Обзиром да болесни, слабији и немоћни појединци
успоравају радни процес или су искључени из тог процеса, социјално
осигурање обезбеђује да се појединац, породица и целокупна популација
ослобађа страха за егзистенцију и има осећај сигурности у случају да
радом више није у могућности да оствари своје приходе.
Ради остваривања права утемељеним правним прописима у
области пензијског и инвалидског осигурања, јавила се потреба за
специфичном категоријом лекара – лекаром вештаком, који поред
медицинских стручних знања мора бити упознат са правним регулисањем
одређених медицинских проблема. Рад лекара вештака није усмерен на
унапређивање здравља болесника, већ на остваривање права која зависе
од његовог здравственог стања. Поступак вештачења је део поступка
остваривања права који се окончава давањем налаза, оцене и мишљења
органа вештачења о чињеницама које су предмет вештачења. Обзиром
да је поступак вештачења део доказног поступка, тек када орган Фонда
надлежан за одлучивање о правима дâ пуну веру датом налазу, оцени
и мишљењу доношењем решења, остварено је право из пензијског и
инвалидског осигурања.
1. Орган вештачења у Републичком фонду
за пензијско и инвалидско осигурање
1.1. Опште одредбе
Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање је једина
институција у Републици Србији која запошљава професионалне лекаре
вештаке у чијој је искључивој надлежности вештачење здравственог
стања осигураника ради остваривања права из инвалидског осигурања
у првостепеном и другостепеном поступку.
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Вештак је физичко лице које, због посебног стручног знања или
умећа којим располаже, бива ангажовано у управном поступку од стране
службеног лица које води поступак да о извесној правно релевантној
чињеници о којој се одлучује у поступку дâ свој стручни налаз и / или
мишљење.1
Лекар вештак је професионални лекар који је стално запослен у
Републичком Фонду за пензијско и инвалидско осигурање. Рад лекара
вештака у Фонду није усмерен на спровођење испитивања и лечења, нити
на унапређивање здравља болесних осигураника већ на остваривање
права из инвалидског осигурања која зависе од здравственог стања
осигураника. Лекар вештак представља спону између медицине и права
из инвалидског осигурања.
У Републичком Фонду за пензијско и инвалидско осигурање
лекари вештаци вештаче чињенице медицинске природе за остваривање
права дефинисаних Законом о пензијском и инвалидском осигурању и то:
права на инвалидску пензију, право на негу и помоћ, телесно оштећење
и утврђивање неспособности за самосталан живот и рад.
Образовање, начин и поступак рада, надлежност и друга питања
која су у вези са вештачењем детаљније су регулисана одредбама
Павилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање. На Правилник сагласност
даје министар надлежан за послове пензијског и инвалидског осигурања
и министар надлежан за послове здравља.2
1.2. Састав и надлежност органа вештачења
Орган вешачења је лекар вештак који, као стручни орган
Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање вештачи
у првостепеном и другостепеном поступку остваривања права из
пензијског и инвалидског осигурања, поступку ревизије, у поступку
утврђивања промена у стању инвалидности, у поступцима остваривања
права применом међународних уговора и применом прописа других
органа и организација, на основу уговора Фонда са тим органима и
организацијама.
Орган контроле је лекар вештак контролор. Налаз, мишљење
и оцена овлашћеног лекара вештака подлеже контроли коју врши
лекар вештак контролор у првостепеном и другостепеном поступку
остваривања права. У обављању послова конроле, вештак контролор
1 Бачанин, Н.,Управно право, Правни факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2000.
год., стр.422
2 Закон о пензијском и инвалидском осигурању, („Сл.гл.РС,бр.34/03, 64/04, ...,
75/14 и 142/14), чл. 93 ст. 3
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може дати сагласност или примедбу. Без сагласности претходне контроле,
налаз лекара вештака не производи правно дејство и на основу таквог
налаза не може се донети решење. Примедба којом се указује на уочене
недостатке и дају упутства за њихово отклањање, обавезна је за лекара
вештака који је вршио вештачење. Контрола налаза, мишљења и оцене
се обавља без прегледа осигураника односно корисника права, осим ако
је, на основу претходно размотрене медицинске и друге документације
обављање прегледа оцењено као неопходно.
Када се промене у стању инвалидности које су од утицаја на право
на инвалидску пензију признату правоснажним решењем утврђују по
службеној дужности, поновни преглед корисника вештачи комисија
састављена од три члана – лекара вештака.
1.3. Састав органа вештачења у државама региона
Посматрајући нормативна решења у земљама региона, може се
уочити да се вештачење инвалидности спроводи у администрацији Фонда
пензијског и инвалидског осигурања, уз одређене изузетке. Послове
вештачења радне способности у Федерацији Босне и Херцеговине
обавља специјализована здравствена установа, док у Републици Црног
Гори вештачење у поступку по жалби обавља орган државне управе
надлежан за пензијско и инвалидско осигурање. Такође, исти орган
врши послове ревизије првостепених решења.3
Са аспекта квалитета вештачења радне способности од великог
значаја је питање статуса органа вештачења и његових чланова. Наиме,
питање квалитета вештачења у многоме зависи од квалитетних кадрова
који га врше, а обезбеђивање квалитетних лекара вештака условљено
је поступком њихових избора и њиховим статусом.4 За разлику од
наше земље у којој је вештак у радном односу у Републичком Фонду за
пензијско и инвалидско осигурање, у Републици Хрватској овлашћени
вештак има статус изабраног лица кога по обављеном конкурсу именује
Влада на период од 4 године са могућношћу поновног избора. Такође,
разлике се могу уочити и у саставу органа вештачења у нашој земљи и
Хрватској: у првостепеном поступку вештачи првостепена инвалидска
комисија састављена од 3 члана: два лекара одговарајуће специјалности
и стручног сарадника са завршеним Правним факултетом.5
3 Закон о пензијском и инвалидском осигурању Републике Црне Горе, („Сл.лист
ЦГ“,бр.54/03, 39/04, .., 66/12 и 38/13), чл.48 и 91
4 Голубовић, В., Права из инвалидског осигурања у државама сукцесорима СФРЈ,
Радно и социјално право, Београд, 1/2009, стр.142
5 Pravilnik o obrazovanju i načinu rada prvostepene invalidske komisije („Narodne
novine RH“,br.47/2004,...48/2009), čl.11 st.2
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2. Вештачење
2.1. Предлог за утврђивање инвалидности
Поступак вештачења радне способности у првом степену покреће
се захтевом који осигураник подноси Републичком Фонду за пензијско
и инвалидско осигурање и уз захтев подноси предлог за утврђивање
инвалидности који даје изабрани лекар на одговарајућем обрасцу.
Осигураник може поднети захтев за покретање поступка за остваривање
права по основу инвалидности у току привремене спречености за рад
или тако што је од стране изабраног лекара, односно лекарске комисије,
упућен на оцену радне способности.
Изабраним лекаром сматра се доктор медицине одговарајуће
струке где осигурано лице остварује примарну здравствену заштиту.
У складу са одребама Закона о пензијском и инвалидском осигурању,
у систем овог осигурања уведана су и војна лица.6 За професионална
војна лица предлог за утврђивање инвалидности даје председник Више
војно лекарске комисије.7
Захтев и предлог за утврђивање инвалидности евидентирају се
у Фонду. Како је за решавање поднетог захтева потребно утврђивање
постојања инвалидности, као и узрока инвалидности, а Фонд те чињенице
утврђује на основу налаза, оцене и мишљења органа вештачења, захтев
се упућује првостепеном органу вештачења на даљи поступак.
2.2. Вештачење у првостепеном поступку остваривања права
На основу налога органа надлежног за решавање о правима из
пензијског и инвалидског осигурања, првосепени орган вештачења
врши обраду захтева за остваривање права са медицинског аспекта
и упућује подносиоцу захтева позив на преглед. Орган вештачења у
првостепеном поступку остваривања права вештачи о: 1) томе да ли
је лечење завршено или није завршено и 2) постојању, узроку и датуму
инвалидности, телесног оштећења, потребе за помоћи и негом другог
лица, потпуне неспособности за рад и неспособности за самосталан
живот и рад. Орган вештачења у првостепеном поступку остваривања
права вештачи и у вршењу обавезних контролних прегледа корисника
права.8
6 Закон о пензијском и инвалидском осигурању, („Сл.гл.РС,бр.34/03, 64/04, ...,
75/14 и 142/14), чл. 11
7 Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког Фонда
за пензијско и инвалидско осигурање чл. 14 („Сл.гл.РС“,бр.59/2008, 75/2008-испр.
24/2011 и 7/2012), чл.14 ст.3
8 Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког Фонда
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3. Налаз, оцена и мишљење органа вештачења
Орган вештачења у првостепеном поступку остваривања права
даје налаз, мишљење и оцену са следећом садржином:1) лични подаци
– ЈМБГ, лични број, име, име једног од родитеља, презиме, пол, датум
рођења, основ осигурања, радно место, односно посао, дужина пензијског
стажа, шклска спрема, број личне карте, место пребивалишта и адреса;
2) анемнеза (социјалну, радну, здравствену, личну и породичну) и подаци
о садашњој болести; 3) подаци о физикалним, лабораторијским и другим
налазима; 4) дијагноза и шифра основне болести (према међународној
класификацији болести); 5) епикриза са описаним утицајем појединих
болести и целокупног стања на радну способност; 6) мишљење о томе
да ли је лечење, са медицинском рехабилитацијом, завршено у складу
са одредбама Правилника9 и критеријума за оцену инвалидности,
телесног оштећења и потребе за помоћи и негом другог лица. Ако огран
вештачења оцени да лечење није завршено, у налазу, мишљењу и оцени
даје и образложено мишљење са предлогом за даље лечење, осим у
случајевима када се са сигурношћу може утврдити, на основу савремене
медицинске теорије и праксе, да се стање болести, по завршеном
лечењу неће битно променити; 7) оцену радне способности односно
способности за професионалну војну службу са датумом настанка и
узроком инвалидности – повреда, професионална болест, болест (ако
постоји више узрока инвалидности, налаз, мишљење и оцена треба да
садржи оцену у ком проценту утиче повреда, болест или професионална
болест на укупну инвалидности) и роком за обављање контролног
прегледа; 8) оцену постојања телсног оштећења са назначењем процента
појединог телесног оштећења, као и укупног, ако постоји више телесних
оштећења, са узроком и датумом настанка и позивом на Правилник о
утврђивању телесних оштећења. Када се остварује новчана накнада за
телесно оштећење и када постоје два или више телесних оштећења чији
су узроци различити, утврдиће се укупно телесно ошећење чији је узрок
само повреда на раду и професионална болест и 9) оцену постојања
потреба за помоћи и негом другог лица са узроком и датумом њеног
настанка и роком за обављање контролног прегледа.
Налаз, оцену и мишљење потписује лекар вештак и лекар вештак
контролор.10
за пензијско и инвалидско осигурање чл. 14 („Сл.гл.РС“,бр.59/2008, 75/2008-испр.
24/2011 и 7/2012), чл.29
9 Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког Фонда
за пензијско и инвалидско осигурање („Сл.гл.РС“,бр.59/2008, 75/2008-испр. 24/2011
и 7/2012)
10 Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког Фонда
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Уколико лекар вештак у првостепеном поступку утврди постојање
инвалидности, у налазу, мишљењу и оцени одређује датум односно рок за
обављање обавезног контролног прегледа, обзиром да је чланом 96. став
2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању дефинисана обавеза
контролног прегледа корисника права најкасније у року од 3 године од
дана утврђивања инвалидности. Уколико би лекар вештак на контролном
прегледу, оцењујући здравствено стање корисника пензије, утврдио да
код кориснка инвалидност више не постоји, такав корисник би изгубио
право на инвалидску пензију. Обзиром да се инвалидност дефинише
као промена здравственог стања које се не може отклонити лечењем
нити медицинском рехабилитацијом, мала је вероватноћа да ће се стање
здравља инвалидског пензионера у року од 3 године од дана утврђивања
инвалидитета поправити до мере враћања у стање радне способности.
Последице евентуалног губитка права на инвалидску пензију су
далекосежне са социјалног и економског аспекта, јер је осигураник
поводом добијања инвалидске пензије раскинуо радни однос и остао
без запослења, а не испуњава услове по прописима Националне службе
за запошљавање за обезбеђивање накнаде за време незапосленост. Тако
лице би остало без икваквог материјалног обезбеђења од државе.
Налаз вештака је објективне природе, у мери у којој је то уопште
могуће када су у питању људи. До њега вештак долази применом
одговарајућих стручних и научних метода и знања или умећа којима
располаже. Мишљење вештака је претежно субјективне природе, односно
оно је субјективна оцена или суд вештака о значају чињенице која је
вештачена у конкретном случају.11 Дакле, основни захтеви у односу
на налаз и мишљење вештака, своде се на њихову јасност, логичност,
образложеност, заснованост на научној и стручној утемељености и
непристрасности.
4. Остваривање права из инвалидског осигурања
Поступак вештачења је део поступка остваривања права, односно
део доказног поступка. Он није поступак по себи, односно поступак који
се окончава управним актом. Поступак вештачења, као део доказног
поступка о релевантним чињеницама медицинског карактера, окончава
се давењем налаза, оцене и мишљења органа вешачења о чињеницама
које су предмет вештачења. Налаз, оцена и мишљење органа вештачења
у функцији је доношења мериторне одлуке надлежног органа Фонда
за пензијско и инвалидско осигурање чл. 14 („Сл.гл.РС“,бр.59/2008, 75/2008-испр.
24/2011 и 7/2012), чл.34
11 Бачанин,Н.,Управно право, Правни факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2000.
год., стр.423
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по поднетом захтеву овлашћеног лица.12 Из тог разлога налаз, оцена
и мишљење органа вештачења мора одговорити свим захтевима које
одређује Закон о општем управном поступку и општи акти Фонда којима
се прописује рад органа вештачења. Тек тада орган Фонда надлежан
за одлучивање о правима може дати пуну веру датом налазу, оцени и
мишљењу и своје мериторно одлучивање заснивати на налазу вештака.
У Фонду се обезбеђује двостепеност, тј. на првостепено решење
може се изјавити жалба у року од 15 дана, а на решење по жалби које
је донео другостепени орган и које је коначно, може се поднети тужба
Управном суду у року од 30 дана, односно може се покренути управни
спор.
4.1. Инвалидска пензија
4.1.1. Инвалидност
Према важећим законским решењима инвалидност постоји кад код
осигураника настане постпуни губитак радне способности, односно кад
код професионалног војног лица настане 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.13
Из наведеног произилази да када код осигураника дође до таквих
промена у здравственом стању које се не могу отклонити лечењем или
другим мерама медицинске рехабилитације и здравствене заштите,
које се предузимају у складу са прописима о здравственој заштити и
здравственом осигурању, када је такво лечење завршено, тада се такве
промене у здравственом осигурању називају трајним и њихова последица
је потпуни и трајни губитак радне способности и то: за рад на послу на
коме је инвалидност затекла осигураника и за рад на било ком другом
послу14. Изузетак су професионална војна лица код којих се вештачи
постојање потпуног губитка радне способности за професионалну војну
службу, а не за рад на било ком другом послу.
Када код осигураника настане потпуни губитак радне способности,
веома је важно да ли је губитак радне способности настао као последица
12 Јанковић, В., Нека питања у вези са поступком вештачења о медицинским
чињеницама од значаја за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања,
Саветовање из области остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања,
Златибор 1998.год. стр.2
13 Закон о пензијском и инвалидском осигурању, („Сл.гл.РС,бр.34/03, 64/04, ...,
75/14 и 142/14), чл. 21
14 Јовановић, П., Радно право, Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку
делатност, Нови Сад, 2015.год., стр.448

262

Аника Јаковљевић, Вештачење и поступак остваривања права из пензијског
и инвалидског..., Радно и социјално право, стр. 255-272, XVIV (1/2015)

повреде на раду и професионалне болести, односно повреде ван рада
или болести, јер наведене чињенице директно утичу на висину пензије.
Наведени став се може потврдити следећим примером: Привременим
решењем Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање15
осигуранику је утврђен потпуни губитак радне способности услед
болести и признато право на инвалидску пензију на дан 08.09.2009.
године са навршених 55 година живота, са укупним стажом од 34 године
и износом пензије од 16.420,00 динара. Коначним решењем16 истог органа,
измењен је само узрок инвалидности тако што је утврђено да је повреда
на раду узрок потпуног губитка радне способности. По коначном решењу
висина пензије је износила 18.444,00 динара. Наведеним примером
потврђено је законско решење да ако је узрок инвалидности повреда на
раду или професионална болест, при утврђивању личних бодова рачуна
се 40 година пензијског стажа.
4.1.2. Повреда на раду
Осигурање за случај повреде на раду спада у најстарије и почетне
облике радничког осигуања, из кога је током времена настао целокупни
систем социјалног осигурања. Већина савремених система социјалне
сигурности покрива ризик губитка зараде услед повреде на раду или
професионалног обољења.17
Повреда на раду, као узрок потпуног губитка радне способности,
постоји ако се повреда осигураника догодила у просторној, временској
и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран,
а проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким
или хемијским дејством, наглим променама положаја тела, изненадним
оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања организама.
Повреда на раду постоји ако осигураник, на већ описани начин
претрпи повреду при обављању посла на који није распоређен, али
га обавља по налогу послодавца код кога је запослен, као и повреда
која се догоди на редовном путу од стана до места рада или обрнуто.
Сматра се повредом на раду и обољење осигураника које је настало
непосредно или као искључива последица несрећног случаја или више
силе за време обављања посла по основу кога је лице осигурано или
је у вези са извршењем тог посла. Осигураници који претрпе повреду
учествујући у акцијама спасавања или одбране од елементарних непогода
15 Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Филијала Крагујевац,
Д-182451, 30.11.2009.год.
16 Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Филијала Крагујевац,
Д-182451, 24.03.2012.год.
17 Вуковић,Д.,Системи социјалне сигурности, Службени гласник, Београд, 2002.
год., стр.3

263

Аника Јаковљевић, Вештачење и поступак остваривања права из пензијског
и инвалидског..., Радно и социјално право, стр. 255-272, XVIV (1/2015)

или несрећа, у војној вежби или у вршењу других обавеза из области
одбране земље, на радном кампу или такмичењу и другим пословима
од општег интереса, сматра се да су повређени на раду.
4.1.3. Професионалне болести
Професионалне болести су одређене болести настале у току
осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и
послова рада на радним местима односно пословима које је осигураник
обављао. Професионалне болести, радна места односно послови
на којима се те болести појављују и услови под којима се сматрају
порфесионалним болестима, утврђује министар надлежан за послове
пензијског и инвалидског осигурања и министар надлежан за послове
здравља на предлог Фонда.
4.1.4. Услови за стицање права на инвалидску пензију
Осигураник код кога је утврђен потпуни губитак радне
способности стиче право на инвалидску пензију: 1) Ако је инвалидност
проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу; 2) Ако
је инвалидност проузрокована повредом ван рада или болешћу – под
условом да је губитак радне способности настао пре навршења година
живота прописаних за стицање права на стросну пензију и да има
навршених 5 година стажа осигурања.18
Из наведеног следи: ако је потпуни губитак радне способности
настао као последица повреде на раду или професионалне болести,
осигураник стиче право на пензију без обзира на дужину пензијског стажа,
а за одређивање висине инвалидске пензије узима се да је осигураник
навршио 40 година пензијског стажа. Ако је инвалидност настала као
последица повреде ван рада или болести, право на инвалидску пензију
се може стећи под условом да је инвалидност настала пре навршења
година живота прописаних за старосну пензију и да осигураник има 5
година стажа осигурања и да не испуњава услове за старосну пензију.
Право на инвалидску пензију могу остварити и осигураници који
немају 5 година стажа осигурања: 1) ако до дана настанка инвалидности
имају 1 годину стажа осигурања, а инвалидности је настала до навршене
20 године живота; 2) ако до дана настанка инвалидности имају 2 године
стажа осигурања, а инвалидност је настала до навршених 25 година
живота; 3) ако до дана настанка инвалидности имају 3 године стажа
осигурања, а инвалидност је настало до навршених 30 година живота.
18 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гл.РС“, бр.34/03... 75/14 и
142/14) члан 25
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4.1.5. Нормативна решења из инвалидског осигурања
пре ступања на снагу Закона о пензијском и
инвалидском осигурању из 2003. године
Пре ступања на снагу Закона о пензијском и инвалидском
осигурању од 09.04.2003.године, нормативна регулатива инвалидског
осигурања била је садржана у Закону о основама пензијског и инвалидског
осигурања19 и Закону о пензијском и инвалидском осигурању20 који су
уређивали права из инвалидског осигурања на шири и свеобухватнији
начин од важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању:1) за
случај инвалидности: ако постоји потпуни губитак радне способности
постојало је право на инвалидску пензију; ако постоји смањење
радне способности признавало се право на распоређивање на други
одговарајући посао, право на рад са скраћеним радним временом, право
на преквалификацију или доквалификацију и право на одговарајуће
новчане накнаде; 2) за случај опасности од настанка инвалидности било
је предвиђено право на распоређивање на други одговарајући посао или
право на преквалификацију или доквалификацију укључујући и право
на накнаду трошкова за преквалификацију или доквалификацију и право
на накнаду због ниже зараде због распоређивања на друго радно место.
Закон из 2003.године укинуо је права по основу преостале радне
способности, а за лица која су стекла право по основу преостале радне
способности, право на преквалификацију и доквалификацију, право
на распоређивање на други посао, право на рад са скраћеним радним
временом и право на новчану накнаду у вези са коришћењем тих права,
законодавац је предвидео следеће решење: за лица која су остварила
право по основу преостале радне способности, а мимо своје воље остану
без запослења, гарантује се стечено право, али се ранија привремена
накнада преводи у инвалидску пензију која се одређује у висини од 50%
од пензије која би осигуранику припадала применом одредаба Закона о
пензијском и инвалидском осигурању из 2003.године. Корисник права
на накнаду због рада са скраћеним радним временом (II категорија
инвалидности), накнаде зараде због мање зараде на другом одговарајућем
послу (III категорија инвалидности), корисници накнаде по основу
преостале радне способности, накнаде по основу распоређивања на
други одговарајући посао и опасности од настанка инвалидности, који је
запослен, задржава износ накнаде коју користи на дан ступања на снагу
нових прописа с тим што та накнада не може бити виша од 50% износа
просечне зараде по запосленом у Републици Србији у 2002.години коју
19 Закона о основама пензијског и инвалидског осигурања („Сл.лист СРЈ“, бр.30/96)
20 Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гл.рС“, бр.52/96)
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објављује орган надлежан за послове статистике. Овако дефинисана
накнада усклађује се на начин предвиђен за усклађивање пензија.
Смањење радне способности и права по основу преостале радне
способности нису предвиђена Законом о пензијском и инвалидском
осигурању који је ступио на снагу 09.04.2003.године. Преостала радна
способност дефинише се одредбама Закона о раду, јер се сматра да
инвалид са преосталом радном способношћу може и даље да ради у
складу са преосталом радном способношћу. Ако је до промене у стању
здравља запосленог и смањења његове радне способности дошло у
току трајања осигурања, послодавац је дужан да обезбеди обављање
послова запосленом лицу према преосталој радној способности као
и остваривање других права која прате преосталу радну способност.
Ако је до инвалидности лица дошло ван запослења, та лица уживају
посебну заштиту у смислу Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом и Закона о спречавању
дискриминације особе са инвалидитетом.
4.2. Телесено оштећење
Вештачење телесног оштећења се врши на захтев осигураника,
корисника права односно другог лица или по службеној дужности
приликом вештачења о инвалидности.
Право на телесно оштећење постоји када код осигураника настане
губитак, битније оштећење или знатнија онеспособљеност појединих
органа или делова тела, што отежава нормалну активност организма
и изискује веће напоре у остваривању животних потреба, без обзира
на то да ли узрокује или не узрокује инвалидност. Право на новчану
накнаду стиче осигураник код кога је телесно оштећење проузроковано
повредом на раду или професионалном болешћу у висини од најмање
30%, с тим што се телесна оштећења разврставају према тежини у осам
степени (од 30% до 100%).
Телесно оштећење мора бити предвиђено Правилником о утврђивању телесних оштећења.21 Телесна оштећења се, према проценту
оштећења, групишу у осам степени.
Инвалидност и телесно оштећење као два основа за стицање права
из инвалидског осигурања, имају различит циљ и смисао у прописима пензијског и инвалидског осигурања. Наиме, потпуни губитак
радне способности омогућава стицање права на инвалидску пензију,
а телесно оштећење омогућава стицање права на новчану накнаду у
случају да повреда на раду или професионална болест оставе тешке
21 Правилник о утврђивању телесних оштећења („Сл.гл.РС“,бр.105/2003; 120/2008)
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и трајне последице на здравље осигураника. Осигураник код кога се
утврди постојање телесног оштећења и поред поремећаја животне
активности, може да ради и да остварује зараду, јер код њега не
постоји инвалидност. Новчана накнада за утврђено телесно оштећење
је компензација за отежану активност организма, односно за већи напор
осигураника који улаже за остваривање и задовољавање животних
потреба као и за обављање рада. Инвалидска пензија, услед потпуног
губитка радне способности, пружа материјалну и социјалну сигурност
због немогућности осигураника да радом обезбеди себи егзистенцију,
док новчана накнада за телесно оштећење пружа заштиту физичког и
телесног интегритета, без обзира на радну способност. Наведене тврдње
доказује пример из праксе Републичког Фонда за пензијско и инвалидско
о сигурање:
Осигураник запослен у Позоришту у Крагујевцу на радном месту
електричара, постављајући расвету на сцени, пао је са висине и задобио
повреду дела кичме. Налазом, оценом и мишљењем првостепеног органа
вештачења у Филијали Крагујевац утврђено је постојање телесног
оштећења по Правилнику о утврђивању телесних оштећења у висини
од 50%, услед повреде на раду, а решењем Филијале Крагујевац22 осигуранику је утврђена новчана накнада за телесно оштећење VI-ог степена,
услед повреде на раду од 04.10.2013.године. Наведеним решењем је
примењена одредба Закона да се новчана накнада исплаћује за телесно
оштећење узроковано повредом на раду. Накнаде не би било да је
утврђена иста повреда, али узрокована болешћу.
4.3. Нега и помоћ
Вештачење потреба за помоћи и негом другог лица врши се на
захтев осигураника, корисника права, односно другог лица или по
службеној дужности приликом вештачења о инвалидности.
Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије, коме је због природе и тежине стања, повреде
или болести утврђена потреба за помоћи и негом за обављање радњи
ради задовољавања основних животних потреба, услед непокретности
и болести и болесних стања због којих особа не може самостално да се
креће ни у оквиру стана уз употребу одговарајућих помагала, нити да
се сама храни, свлачи, облачи и одржава основну личну хитијену.
Пресудом Управног суда у Београду23 уважена је тужба, а
поништено решење Републичкког Фонда за пензијско и инвалидско
22 Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Филијала Крагујевац,
Д-166008, 15.10.2014.год.
23 Управни суд Републике Србије у Београду, 21 У.10063/13, 26.01.2015.год.
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осигурање број 746/13 од 24.05.2013.године којим је одбијена жалба
тужиље изјављена против првостепеног решења Филијале Пожаревац
којим је тужиљи престало право на новчану накнаду за туђу помоћ и
негу почев од 01.01.2013.године. Према оцени Управног суда, другостепен
орган вештачења није образложио са становишта медицинске струке
дату оцену да код тужиље више не постоји потреба за помоћи и негом
другог лица јер није дао оцену да ли је тужиља, обзиром на природу
болести способна да задовољава основне животне потребе, да се
самостално креће, да се сама свлачи, облачи и одржава основну личну
хигијену, а што је дужан обзиром на прописане одредбе члана 41а. Закона
о пензијском и инваликдском осигурању.
4.4. Потпуна неспособност за рад - неспособност
за самосталан живот и рад
Вештачење о неспособности за самосталан живот и рад и о
потпуној неспособности за рад, врши се на исти начин и под истим
условима као и вештачење инвалидности. Одређује се у ситуацијама
када се признаје право на породичну пензију деци почившег осигураника
после навршених 15 година живота која нису на школовању, а болесна су
и удови пре навршења година живота предвиђених Законом о пензијском
и инвалидском осигурању.
Оваква законска решења потврђује пракса управних судова:
Пресудом Управног суда у Београду24 одбијена је тужба тужиље изјављене против решења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Филијале Крушевац Д.71633 од 15.06.2012.године којим је
одбијен захтев удове за признавање права на породичну пензију. Из списе
предмета и образложења оспореног решења утврђује се да је почивши
супруг био корисник пензије, а умро 10.04.2011.године и да удова на тај
дан има навршених 46 година живота. Налазом, оценом и мишљењем
првостепеног органа вештачења број 1141 од 31.05.2012.године утврђено
је да код удове не постоји потпуна неспособност за рад на дан прегледа
31.05.2012.године, као и на дан пре смрти супруга 10.04.2011.године.
Имајући у виду све наведено одбијена је тужба тужиље јер удова не
испуњава услове за стицање права на породичну пензију прописаних
чланом 29. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, посебно, код
удове није утврђена потпуна неспособност за рад као услов за стицање
права на породичну пензију.

24 Управни суд Републике Србије у Београду, 21 У.17075/12, 29.01.2015.год.
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Закључак
Права из пензијског и инвалидског осигурања, почев од свог
настанка, средином XIX века, имају свој развој који је условљен политичким, економским, социјалним, демографским и другим факторима.
До осамдесетих година прошлог века права из инвалидског осигурања, дефинисана прописима из пензијског и инвалидског осигурања
била су бројна, широког домашаја и врло либерална. Проблеми економског
развоја државе и финансијска криза изазвана демографским кретањима
са продуженим просечним животним веком и смањењем природног
прираштаја, старење становништва, поремећај односа између броја лица
који плаћају доприносе за пензијско осигурање и броја пензионера,
велики број незапослених лица доводе до неминовне и нужне редукције
права из пензијског, посебно из инвалидског осигурања.
У Републици Србији је укинута професионална неспособност за
рад као и сва права по основу преостале радне способности. Потпуни
губитак радне способности као услов за стицање права на инвалидску
пензију и дефиниција инвалидности, не воде рачуна о квалификацијама,
стеченим вештинама и оспособљености осигураника за обављање само
одређеног посла. Чак и у случајевима када су професионална инвалидност и смањена радна способност изазване повредом на раду или
професионалном болешћу, оне не могу бити основ за остваривање права
из инвалидског осигурања.
Строгост услова за остваривање права из инвалидског осигурања ствара тешкоће у раду лекара вештака у првостепеном и другостепеном поступку вештачења који се у свом раду суочавају са болестима
и болесним стањима осигураника и других лица, која се са аспекта
струке вештака не могу дефинисати као „потпуни губитак радне
способности“. У недостатку избора, односно у правној празнини
насталој брисањем професионалне неспособности и преостале радне
способности из позитивних прописа, лекар вештак је принуђен да
болесно стање осигураника дефинише као „не постоји потпуни губитак
радне способности“, што свакако не одговара чињеницама медицинске
природе, појму струке вештака и нормативним актима Фонда у којима су
садржани критеријуми за рад лекара вештака. Изостанак професионалне
неспособности за рад представља велики недостатак инвалидског
осигурања у Републици Србији.
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Expertise in the Process of Exercising Rights from Pension
and disability insurance in the Republic of Serbia
Summary
The author analyzes the composition, jurisdiction and operation of the
medical experts, whose work in the fund for pension and disabililty insurance
is not aimed at improving the health of patients already on the exercise of
rights from disability insurance. Also, the paper deals with the procedure
for exercising rights from sisability insurance, depending on the findings
of reviews and opinions of expertise. The author points to the existence of
difficulties in the work of medical experts, due to the abolition of categories
of professional inability to work as vell as all the rights on the basis of remaining working capacity. Total loss of abillity to work, as a condition for
entitlement to a disability pension does not take into account the qualifications, skills and abilities of the insured to perform only a specific job. The
lack of professional inability to work is a major lack of diability insurance
in the Republic of Serbia.
Keywords: expert body, process expertise, invalidiy pension, physical
impairmnt, care and assistance, inability for independent life and work.
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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 Cyrillic), 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, Regular).
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.
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