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I МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РАДА
1. Појам и извори
Међународни стандарди рада представљају начела, норме
или смернице о економским, социјалним правима, условима рада,
социјалној сигурности и благостању на глобалном универзалном
плану1. Садржани су, пре свега, у актима Међународне организације
рада, посебно у конвенцијама и препорукама, али и у начелима главних
аката Уједињених нација и регионалних извора (који су на неки начин
и у широком луку обухваћена међународним радним правом). Као
нормативна супстанца међународног радног права и као минимални
праvни стандарди врше снажан утицај на pобoљшање услова живота и
рада радника и на међународну хармонизацију радноправних система
са тежњом ка унификацији.
1.1 Инструменти Међународне организације рада
Конвенције и препоруке, иза Устава МОР-а2 главни су његови
законодавни акти. Њиме се успостављају међународни радни стандади,
тј. основна правила, норме о условима рада и другим питањима с подручја
рада. Од свог оснивања, 1919. године, па закључно са 2012. годином,
МОР је донео 189 конвенција и 201 препоруку, при чему је укупан број
ратификација од стране 183 државе чланица више од 8.1403, којима је
захваћена цела област регулисања радних односа, почев од колективног
уговарања услова рада, минималне старости за заснивање радног односа,
1 N. Valticos, International LabourStandards and human rights, International Labour
review, vol.137 No2, 1998, стр. 135;
Б. Лубарда, Лексикон индустријских односа, „Радничка штампа“, Београд, 1997,
стр.16.; и од истог писца, Радно право – расправа о достојанству на раду и социјалном
дијалогу, Правни факултет у Београду, 2012, стр. 22.
А. Петровић, Међународни стандарди рада, Правни факултет у Нишу, 2009, стр. 1-2.
2 Устав МОР-а је неколико пута мењан (в. Законо потврђивању Докумената измене
Устава МОР-а из 1997.“Сл. лист РС“. бр.1/2007) Најзначајније промене у тај Устав унеле
су, на ниво начела: Деклерација о сврхама и циљевима Међународне организације рада
из 1944. године – Филаделфијска декларација; Деклерација о основним принципима и
правима на раду од 1998. године и Декларација о социјалној правди у циљу праведне
глобализације од 2008. године. Декларације су инструменти, истиче се, од посебног
значаја као допуна Устава МОР-а као и осавремењивање циљева МОР-а, како би се
одговорило изазовима времена у коме се доношени.- Подробније о овоме в.: Б. Лубарда:
Радно право – расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет
у Београду, Београд, 2012.,стр.199-200 и тамо наведену литературу.
3 http://www.ilo.org
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раног времена, заштите на раду, одмора радника, минималних зарада,
услова за престанак радног односа, до социјалног осигурања/обезбеђења
за случај болсети, старости, инвалидности, смрти и незапослености
(несвојевољне-нескривљене). Добар део конвенција и препорука
намењен је заштити посебних категорија радника, као што су државни
службеници, морнари, рудари, пољопривредни радници, жене,омладина
и инвалиди. Општи је тренд сталног ширења тих стандарда који иду
преко традиционалних подручја радног права, и додирују питања
грађанских слобода (нпр, у подручју удруживања и принудног рада),
затим право својине. Обезбедивши овај обавезни минимум који је постао
општеусвојено благо човечанства, МОР је своју делатност у последњој
деценији посветио подизању економског нивоа у разним земљама, јер
су радни односи елемент економских односа и услова и, према томе,
зависни од њих.
Од великог опуса конвенција и препорука, које заједно узев чине
Међународни законик о рада4 јер нормирају и регулишу скоро целу
област радних односа и социјалног осигурања, у раду ћемо се нешто
више задржати на приказу оних конвенција које чине начелну основу
међународног регулисања рада. Ради се о посебној групи конвенција које
се односе на основна права радника као човека и чини саставни део ширег
опуса међународних иструмената о правима човека. Овај, истиче се,
„ius cogens“ међународног радног права укључује слободу удруживања
(конвенције бр. 87 и 98), укидање принудног рада (конвенције 29 и 105),
једнаке могућности и поступања (конвенције 100 и 111) забрана дечјег
рада (конвенције 138 и 182).5
1.2. Инструменти Уједињених нација
1) Општа декларација о правима човека УН-а (1948) говори о:
забрани ропства, о праву на рад и слободи избора запослења, праву на
једнаку плату за једнак рад, праведној плати, оснивању и учлањењу у
синдикат, праву на плаћени одмор, ограничено радно време и сл. (чл. 22).
2) На темељу цитиране Повеље (чл. 1. и 2.) и Опште декларације
(чл. 22.) УН су 1966. године донеле два пакта о људским правима:
Међународни пакт о грађанским и политичким правима (МПГПП) и
4 Овај коплексни норматив по својој свеобухватности и кохерентности нема
пандана у другим областима међународног права
5 Декларација о осноим правима и начелима од 1998. издвојила је ових осам
конвенција од основног значаја, као корпус основних социјалних људских права која
обавезују (државе члнице МОР-а) независно од нивоа развијености држава чланица;
Б. Лубарда: Радно право, op.cit. стр.199.
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Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима
(МПЕСКП).6 Првопоменути пакт забрањује принудан и обавезан рад
(чл.6); зајемчује свакој особи право на оснивање синдиката (чл. 22),
сваком грађанину право и могућност да без икакве дискриминације буде
примљен у јавну службу земље (чл. 25.) МПЕСКП садржи већи број
одредаба с подручја радног права. На пример, о: забрани дискриминације
(чл. 2), праву на рад (чл.6), праведним и повољним условима рада,
хигијенско-техничкој заштити на раду, напредовању у раду, одсуству
и др. (чл. 7), праву сваке особе да са другима оснива синдикате и праву
на штрајк (чл.8).
1.3. Извори европског радног права
1) Извори некомунитарног радног права. Од посебног су значаја
ови извори: Европска конвенција о заштити људских права и основних
слобода (1950), Европска социјална повеља (1961) ревидирана (1966).
Европски кодекс социјалне сигурности (1964) и Европска конвенција
о социјалној сигурности (1972), задња два акта нису начелно извори
радног, већ европског социјалног права.
Европска конвенција о заштити права човека и основних слобода
уређује грађанска и политичка права од којих нека спадају у подручјe
рада. То су забрана принудног и ропског рада (чл. 4) и право на оснивање
синдиката, које се темељи на општој слободи удруживања (чл. 11).7
Акт који се већим делом од претходног односи на материју радног
права је Европска социјална повеља; усвојена у Торину 18. октобра 1961.8 ,
а Ревидирана Европска социјална повеља је усвојена 1996. године.9
Повеља представља најсвеобухватнији акт у области социјалних питања
и рада који је икада усвојен у Европи. У великом су обиму одредбе
Повеље утемељене на значајним конвенцијама и препорукама МОР-а,
а по садржају и техници израде увелико се подудара са Међународним
пактом о економским, социјалним културним правима УН.
Садржину ЕСП чине 19 изворних права и основних слобода
појединаца, Ревидираном повељом тај број је повећан на 31. При томе,
Социјална повеља издваја седам најзначајнијих социјалних права и
обавезује државу која врши ратификацију да изабере пет од тих седам
6 Пактови су ступили на снагу почетком 1976. године, тј. када су добили
ратификације 35. држава чланица. Valticos, N. / G. von Potopsky: International Labour
Aaw, Deventer-Boston, 1995, 70-71.
7 Valticos. N. – G. von Potobsky:o.c.73
8 European Social Charter and Protocols, Straburg, Council of Europe, 1998,5 и сл.
9 Europen Social Charter, Revized Social Charter Europen Treaty Series, 1996, 40 и сл.
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основних права, која, тако, добијају правно обавезујућу снагу. У ред
ових седам начела, односно основних социјалних права спадају: право
на рад (чл. 1), право на организовање (чл. 5), право на колективно
преговарање (чл. 6) право на социјалну сигурност (чл. 12), право на
социјалну и медицинску помоћ (чл. 13), право радника миграната и
њихових породица на заштиту и помоћ (чл.19). Ревидирана повеља додаје
још три основна социјална права: право деце и омладине на заштиту,
право породице на социјалну, правну и економску заштиту и право на
једнаке шансе и поступања у областима запошљавања и занимања без
дискриминације по основу полне припадности.10
2) Извори комунитарног радног права. Извори комунитарног
радног права деле се на примарне (оригинарне) и изведене (деривативне)11.
Примарни извори укључују уговоре о оснивању европских заједница
односно ЕУ, затим промене тих уговора преко протокола, уговора или
других облика ако садрже одредбе с подручја радног права. Од посебног
су значаја за радно право Повеља Заједнице о основним социјалним
правима радника (1989) и Повеља о основним правима у Европској унији
од 2000. године.12 Повеље су допринеле стварању основне структуре и
изградње коначног оквира европског радног права. Њихова је посебна
вредност у својеврсној кодификацији основних начела на којима се
темељи радно право земаља Европске уније.
На пример, поменута Повеља Заједнице.13 Повеља је усвојена
у Страсбургу 9. октобра, тачно 200 година након француске Опште
декларације о правима човека, 1789. Blanpain, Roger: op. cit. стр.162, међу
основна социјална права радника убраја: слободу кратања (т.1-3), слободу
избора рада и занимања и право на плату (т. 4-6), право на унапређење
животних и радних услова (т. 79), право на социјалну заштиту (т. 10),
слободу удруживања и колективног преговарања (т. 11-14)
Повеља о основним правима Европске уније међу признатим
правима, слободама и начелима има подоста оних с подручја радног права
и социјалне сигутности. То су: забрана ропства и принудног рада 8 чл.
59, право на образовање (чл. 14), слобода избора заанимања и запослења
(чл.15), право на пристуо бесплатној служби за посредовање рада (чл.
29), заштита у случају неоправданог отказа (чл. 30), поштени и праведни
радни услови (чл. 31), забрана дечјег рада и заштита омладине на раду
10
11
12
13

Уп.: Б. Лубарда, Радно право, op. cit. стр. 207 и тамо наведену литературу.
Опширније о правним изворима ЕУ в.: Blanpain, Roger.
Подробније о томе в.: B. Teyssie, Droit europeen du travail, Paris, 2001, стр. 54.
Изворни текст Повеље објављен је у Social Europe 1/92, стр.7-11.
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(чл. 32), социјално осигурање и социјална помоћ (чл. 34), здравствена
заштита (чл. 35) и заштита околине (чл. 37).
У деривативне (секундарне) комунитарног права спадају правила,
директиве и одлуке, (као превнообавезујући акти)и препоруке и мишљења
тела ЕУ (као правно необавезујући). Уредба је општи обавезни акт за
државе чланице и њихове држављане. Они се могу на њих директно
позивати и захтевати заштиту пред националним судом. Директива је
обавезна за сваку државу чланицу којој је упућена, с тим да оставља
националним властима избор облика и методе уређења материје у
националном праву. Директива, наиме, допушта националним властима
да их укључе у национално право на начин који им највише одговара.
Држава чланица једино је обавезна за резултат који се директивом од ње
очекује.14 Из реченог произилази да ЕУ своја овлашћења у уједначавању
радног права остварује путем директива, које чине претежни део
секундарних извора европског комунитарног права.15
2. Потврђени међународни акти
Бивша Југославија, у чијем се саставу налазила Србија, била је
једна од оснивача Међународне организације рада и ратификовала је
66 конвенција.16 Србија, чланица МОР-а од 2000. године је потврдила
72 конвенције.17 Последњи документи ратификовани су 2002. и 2003: то
су Конвенција бр. 105 о укидању принудног рада из 1956. и Конвенција
бр. 182 о најгорим облицима рада деце, из 1999. године.18 Као чланица
МОР-а у обавези је да у свему и до краја поштује Дек ларацију о фунда
менталним принципима и правима на раду из 1998. године.
Као чланица УН Југославија је у основи је прихватила Универ
залну дек ларацију о правима човека из 1948. године и ратификовала
Међународни пакт о грађанским и политичким правима и Међународни
пакт о економским, социјалним и културним правима, из 1966. године.19
14 Blanpain, Roger-Chris Engels: European Labour Law, Hague, 1977, стр. 52, Blanpain,
Roger, op. cit. стр.63-64.
15 П. Јовановић, Радно право, op. cit. стр. 115.
16 О како високим стандардима уређења радних односа се ради најбоље показује
чињеница да се у литератури међународног радног права бивша Југославија наводи
као једна од земаља са највећим бројем ратификација конвенција МОР-а. Види: Beeten,
Lammy, International Labour Law,Selected issues. Kluwer: Deventer, Boston, 1993, стр. 2.
17 http://www.ilo.org/ilolex/english/htm В. Б. Лубарда: Радно право., op. cit. стр. 196.
18 Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода, «Сл. лист Србије и Црне Горе – Међународни уговори», бр. 9/2003.
19 Сл. лист СФРЈ“, бр. 1/1971.
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Ратификовала је и Конвенцију о укидању свих облика дискриминације,
од 1979. године.20 Актом о сукцесији Југославије из 2001. године Србија
је потврдила важност аката из система Уједињених нација.
Почетком 2003.године Србија је је примљена у пуноправно члан
ство Савета Европе. Иза тога је уследила ратификација Европске кон
венције за заштиту људских права и основних слобода Савета Европе из
1950. године измењена у складу са протоколом бр 1121, и обавезала се да
у року од две године од пријема у чланство Савета Европе ратификује
Европску социјалну повељу из 1961. (ревидирана 1996.) године.Србија
је 30.09.2009. године ратификовала Ревидирану Европску социјалну
повељу.22
Политички захтеви при обликовању законодавства о раду великим делом су били условљени жељом за што ефикасније укључиваље
Србије у Европу. Стога су основни захтеви при изради законодавства о
раду били: уважавање искустава земаља Европске заједнице, поштовање
конвенција МОР-а и смерница – директива Европске уније о радним
односима. У односу на стандарде ЕУ треба нагласити да ЕУ своја
овлашћења у уједначавању радног права остварује путем директива.
Иако у мањој мери него када су у питању стандарди МОР-а, приликом
израде Закона о раду настојало се да се у текст уграде одредбе садржане у
директивама које се односе на радне односе. Нарочито се водило радуна
о смерницама о колективним вишковима запослених, очувању запослења
и стечених права запослених. Иако се ради о врло високим стандардима
са чијом применом имају проблема и неке високоразвијене земље западне Европе, и стандардима на чију примену Србија међународноправно
није обавезна, већина тих стандарда унесена је у текст Закона о раду.
Као емиг рантска држава, Србија је зак ључила међународне била
тералне споразуме – конвенције са 28 државе, од којих је већина европ
ских. Тим конвенцијама се, на принципу реципроцитета, регулише
или целина радноправног положаја наших грађана запослених у тим
земљама, или поједини делови: рег рутовање радне снаге; запошљавање
и радноправни положај; социјално осигурање (здравствено, пензијско и
инвалидско, осигурање за случај незапослености, породичне потпоре
и сл.).23 Конвенције о социјалном осигурању заснивају се на неколико
начела. Једно од тих јесте начело територијалности, које предвиђа
20 Видети: Међународни уговори, бр. 11/1987.
21 Сл. Лист СЦГ“, бр. 6/2003.
22 Закон о потврђивању Ревидиране европске социјалне повеље, „Сл. гласник
РС – Међународни уговори“, бр. 42/2009.
23 Види: Конвенције о социјалном осиг урању.
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примену законодавства о социјалном осигурању оне земље у којој се
радник налази на привременом раду, осим у случајевима када је реч
о деташираним радницима. Друго начело тиче се једнаког третмана
радника једне земље са држављанима те земље, док се налазе на раду
на подручју друге земље уговорнице. Начело очувања права из соци
јалног осигурања стечених у једној земљи уговорници у случају када
се радник врати у земљу порек ла је трећи принцип који је заступљен у
свим конвенцијама о социјалном осигурању. У тесној вези са овим сто
ји и начело сабирања периода осигурања навршених у обема земљама
уговорницама у циљу стицања, очувања и поновног успостављања права
из социјалног осигурања према законодавству обе земље уговорнице.
Најзад, ваља поменути и начело јединства територије обе земље уго
ворнице и у случајевима када је реч о реципрочним исплатама новчаних
давања из социјалног осигурања.24
Сви горе наведени акти су интег рални део и нашег унут рашњег
правног поретка, обавезни за све и сваког. Питање односа према њима
може се посмат рати са практичног становишта као незаобилазна живот
на пот реба, али и са правног становишта као добровољно преузета ме
ђународна обавеза сагласно међународном, али и унут рашњем поретку.
Према нашем Уставу: “Општеприхваћена правила међународног права
и потврђени међународни уговори саставни су део правног поретка Ре
публике Србије и непосредно се примењују. Потврђени међународни
уговори морају бити у складу са Уставом“ (члан 16/2). „Потврђени међу
народни уговори и општеприхваћена правила међународног права део
су правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори
не смеју бити у супротности са уставом. Закони и други општи акти до
нети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђеним
међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународ
ног права“ (чл. 194, ст. 4 и 5 Устава)25 (чл. 99, ст. 1. тач. 4). „Председник
Републике указом проглашава законе..“ (чл. 112, ст. 1. тач. 2). Будући да
се конвенције и препоруке МОР-а и други споменути међународни акти с
материјом радног права смат рају својеврсним међународним уговорима,
они су извори нашег радног права и од њега су по снази јачи.

24 Уп.: чл. 16-21. Конвенције с Аустријом; чл. 14-17. Конвенције са Франц уском;
чл. 14-18. Конвенције са Холандијом; чл. 11-18. Конвенције са Луксембургом; чл. 7-10.
Конвенције са Швајцарском и чл. 6-7. Конвенције са Шведском.
25 ‘’Народна скупштина потврђује међународне уговоре када је законом предви
ђена обавеза њиховог потврђивања’’.
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II РАДНОПРАВНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
1. Државни правни извори
1.1. Устав
Устав је највиши правни извор. Он је од увек био lex fundamen
talis, fundamentum rei publicae, Instrument of Gоvernment итд. Међутим,
што је од посебне важности за ову нашу област, устав је и constitutio
libеrtatis, constitutio populi.., с дејством erga omnes. Данашње је радно
право у уставној фази свога развоја,26 што значи да су темељи тог развоја
постављени у Уставу Републике Србије.
Према Уставу, Република Србија је држава “заснована на владави
ни права и социјалној правди... и припадности европским принципима
и вредностима“ (чл.1). У највише вредности њеног уставног поретка
убрајају се, уз остало, социјална правда, поштовање права човека, не
повредивост својине, владавина права и демократски вишестраначки
систем. Те вредности заједно са јавним и приватним облицима својине
(чл. 86) темељи су настанка плуралистичког радног права.
У складу са двема основним категоријама привредног поретка,
својином и радом, Устав Републике Србије јамчи право својине као
право на „мирно уживање својине и других имовинских права стече
них на основу закона“ (члан 58/1). Његови су носиоци и корисници ду
жни да доприносе општем добру. Отуда право својине није апсолутно
право јер „..може бити одузето или ограничено само у јавном интересу
утврђеном на основу закона,...“(чл. 58/2). Ни рад није само лично него
и опште добро, он је од општег интереса. На томе се темељи начело о
општој дужности рада.
Устав је у поглављу „Људска и мањинска права и слободе“ пропи
сао: „Јемство неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе
очувању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости
сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву,
заснованом на начелу владавине права“ (чл. 19); она обу хвата слободу
рада и неповредивост личности радника. Јемство те слободе неизбежно
укључује забрану принудног рада (чл. 26/3) или слободу од њих. У истом
је поглављу Уставом: „јемчи се слобода политичког, синдикалног и сва
ког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења“ (чл.
26 Више о томе види: П. Јовановић, Радно право, op. cit. стр. 68. и даље; Б. Шун
дерић, Устав и радно право, Радно и социјално право, Беог рад, бр. 1-6/2006, стр. 20-39.
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55/1). Та одредба указује на демократско плуралистичко правно уређење
Републике Србије, које обухвата све грађане и све раднике.
Предузетништво и тржишна слобода темељ су економског устрој
ства Републике Србије. Према Уставу (чл. 82/1), „Економско уређење у
Републици Србији почива на тржишној привреди, отвореном и слобод
ном тржишту, слободи предузетништва, самосталности привредних
субјеката и равноправности приватне и других облика својине“. Тиме је
замењен плански модел с тржишним моделом привређивања. Тржишна
слобода основа је тржишта рада, која је пак предуслов развитку правог
колективног преговарања, колективних уговора и колективних спорова.
Устав Републике Србије, као и већина других устава, садржи
основна начела радног права. Тако, на пример, забрањује ропски, при
нудни и/или обавезни рад (чл. 26) и сваки облик дискриминације по
било ком основу (чл. 21), јамчи право на рад и слободу рада (чл. 60) те
слободу удруживања и радника и послодаваца (чл. 55) и др. Одредбе
свих тих и других гаранција са подручја рада налазе се, по правилу, у
поглављу о људским правима и основним слободама, што им даје по
себно значење као извора радног права, упркос томе што су те одредбе
прог рамског карактера. Сем тога, заштиту устава као највишег правног
извора обезбеђује уставни суд оценом уставности закона и уставности и
законитости других прописа. Устав, дак ле, чини темељ, даје јасну ори
јентацију и упориште за законодавну делатност (и праксу) и у области
радних односа.
1.2. Законодавство о раду
Прог рамске уставне норме претвара, по правилу, закон у „праве“
норме, тј. непосредно применљиве. У подручју заштите радника, закон
има већу улогу од устава. Законом се уређује материја радног права која
је, по правилу, од јавног интереса. Ради заштите тог интереса редовно
се уређује принудним нормама. Законом се уређују основна начела и
најнижи стандарди за све раднике.
1.3. Закон о раду
Закон о раду Републике Србије27 општи је и основни извор радног
права. Овим законом регулисана су како индивидуа лна, тако и колектив
на права. Материја нашег Закона о раду разврстана је на следећи начин:
1. Основне одредбе; 2. Заснивање радног односа; 3. Уговор о правима и
27 “Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, са изменама и доп унама „Сл. гласник РС“, бр.
61/2005.
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обавезама директора; 4. Образовање, стручно оспособљавање и усавр
шавање; 5. Радно време; 6. Одмори и одсуства; 7. Заштита запослених;
8. Зараде, накнаде зараде и друга примања; 9. Пот раживања запослених
у случају стечајног поступка; 10. Права запослених код промене посло
давца; 11. Вишак запослених; 12. Клаузула забране конкуренције; 13.
Накнада штете; 14. Удаљење запосленог са посла; 15. Измена уговора
о раду; 16. Престанак радног односа; 17. Остваривање и заштита права
запослених; 18. Посебне одредбе; 19. Организовање запослених и по
слодаваца; 20. Колективни уговори; 21. Надзор; 22. Казнене одредбе;
23. Прелазне и завршне одредбе.
Садржај је Закона, дак ле, разврстан у 23 поглавља која нису пове
зана одређеном целином (деловима, нпр.) и зато нема основну структуру
и пот ребну систематичност. Знатно је више посветио пажњу индиви
дуа лним него колективним радним односима, тако да није довољно
уравнотежен.
Треба приметити да је Закон о раду концепцијски много ближи
радном праву континенталних европских земаља и да више одговара
нашој правној традицији. При његовој изради, уз акте МОР-а и ОУН ко
ришћена су и решења из појединих докумената Европске уније. Наиме,
Закон о раду први пут у нашем радном законодавству гради поједина
решења на документима Европске Уније, и то: код увођења могућности
за учешће запослених у добити (чл. 14)28; регулисања забране дискрими
нације (чл.18-23)29; заштите личних података (чл. 83)30; уређења радног
времена и одмора (део V и VI)31; заштите пот раживања запослених у
случају стечаја (чл. 124-146)32; права запослених у случају стечаја; права
28 Ова одредба заснива се на „Препоруци савета од 27 јула 1992. године о унапре
ђењу учешћа запослених у профиту и резултатима предузећа“.- ОЈ L245,26/08/1992,
p. 0053-055.
29 Законска решења усклађена су у великој мери са „Директивом Савета бр.
2000/78 од 27. новембра 2000. године о установљавању општег оквира за једнак трет
ман у запослењу и занимању“ – OJ L 303, 02/12/2000, p. 0016-0016-0022. Као значајне за
ову област види и: „Директиву 76/207 од 9. фебруара 1976. године о примени принципа
једнаког третмана мушкараца и жена у пог леду приступа запослењу, стручне обуке
и унапређења, и услова рада’’ / OJ L 039, 14/02/1976, p. 0040-0042, i „Директиву од 24.
јула 1986. године о примени принципа једнаког третмана мушкараца и жена у про
фесионалним системима социјалне сигурности“.- OJ L 225, 12/08/1986, p. 0040-0042.
30 Рег улисана је „Директивом бр. 95/46 од 24. октобра 1995. о заштити лица
у пог леду коришћења њихових личних података и о слободном кретању таквих по
датака“.- OJ L 281, 23/11/1995, p. 0031-0050. Чл. 31. Директиве мењан док ументом
32003R1882, 20.11.2003.
31 Законодавац се руководио ком унитарним актима – тј. „Директивом бр. 93-104
од 23. новембра 1993. о одређеним аспектима организације радног времена“ и „ Ди
рективе бр. 2000/34 од 22. јуна 2000“- којом се мења поменута директива.- OJ L 307,
13/12/1993, p. 0018-0024. i OJ L 195/41, 1/8/2000.
32 Инспирацију за уређење ове области законодавац је нашао у „Директиви бр.
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запослених у случају промене послодаваца (део X)33 и вишка запосле
них (део XI).34
Уставне одредбе, очигледно, наглашавају принцип унификације
статуса свих лица у радном односу, независно од тога да ли су запо
слени у предузећима, државним органима, установама итд., и ако се у
погледу регулисања радних односа отварају могућности диференција
ције. Одредбе Закона о раду примењују се и на запослене у државним
органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе
и јавним службама, ако Законом о државним службеницима35 није
друкчије одређено. Бројним се законима уређују посебне целине радног
права којих се Закон о раду само дотиче. Они чине посебно законодав
ство у односу на Закон о раду.
У посебно радно законодавство у Србији убрајамо, на пример,
Заскон о запошљавању и осигурању за случај незапослености36, Закон
о безбедности и здрављу на раду37, Закон о радном оспособљавању и
запошљавању инвалида (1996), Закон о спречавању дискриминације
особа са инвалидитетом38, Закон о финансијској подршци породица са
децом (2005), Закон о штрајку39, Закон о социјално-економском савету40,
Закон о мирном решавању радних спорова.41
Област социјалног осигурања регулисана је са више закона. Нај
важнији су: Закон о здравственој заштити42; Закон о здравственом оси
80/987 од 20. октобра 1980. о приближавању прописа земаља чланица везаних за за
штиту запослених у случају инсолвентности послодавца“ и „Директиви 2007/73. од
23. септембра 2003- OJ L 283, 28/10/1980, p. 0023-027. i OJ L 270/1, 38/10/2002.
33 Уређена су у склад у са „Директивом бр. 77/187 од 14. фебруара 1977. године о
приближавању права земаља чланица о очувању права запослених у случају трансфера
предузећа или посла“ –OJ L 61, 5/3/1977, p. 0026.
34 Мерила за утврђивање вишка запослених преузета су из „Директиве бр. 98/59
од 20. јула 1998. године о приближавању права земаља чланица у области колектив
них отказа“ – којом је примењена ранија „Директива бр. 75/129- истог назива, донета
још 1975.-OJ L 225, 12/8/1998, p. 0016., ранија директива била је објављена у OJ L 48,
22/2/1975, p. 0029, а мењана је први пут 1992. године). Детаљније о овим инстит ути
ма као и склад у и несклад у нашег и ком унитарног права види: Б. Лубарда, Европско
радно право, op. cit. стр. 268 и даље и С. Јашаревић, Правни систем Републике СрбијеУсаг лашавање са правом Европске уније. Зборник радова, Правни фак ултет у Ниш у,
2005, стр. 466-476.
35 „Сл. гласник РС“, бр. 79/05.
36 „Сл. гласник РС“, бр. 71/2003, 84/2004.
37 „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005.
38 „Сл. гласник РС“, бр. 33/2006.
39 „Сл. лист СРЈ“, бр.29/1996.
40 „Сл. гласник РС“, бр.125/2004.
41 „Сл. гласник РС“, бр.125/2004.
42 „Сл. гласник РС“, бр. 107/2005.
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гурању43; Закон о пензијском и инвалидском осигурању44; Закон о до
бровољним пензијским фондовима и пензијским плановима45; Закон о
доприносима за обавезно социјално осигурање46; Закон о уплати до
приноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије
осигураника – запослених.47
2. Начела радног права
2.1. Уводне напомене
Сваки устав садржи неколико основних уставних начела о раду.
Међу основна начела радног права,48 по важећем Уставу Републике
Србије49, спадају: слобода рада; право на рад; забрана принудног ра
да; равноправност грађана у вези са запошљавањем и забрана сваке
дискриминације по било ком основу; законитост у вези са престанком
радног односа против воље радника; право на материјално обезбеђење
за време незапослености; право на заштиту у вези са ограничавањем
трајања радног времена, као и у вези с гаранцијом дневних, седмичних
и годишњих одмора, нарочито у вези с личном сигурношћу на раду, те
здравственом и другом заштиту на раду; право на одговарајућу зараду;
посебна заштита жена, омладине и инвалида у радном односу; право
на заштиту својих права, укључујући и право на штрајк; право на син
дикално удруживање, и колективно преговарање, право на социјално
осигурање итд.50
2.2. Општа начела
2.2.1. Морална општа обавеза рада
1) Морална општа обавеза рада је наглашена, али не и правна оба
веза: “Ко неће да ради, а способан је за рад, не ужива права и друштвену
заштиту која припадају човеку на основу рада”. Тиме су иск ључени сви
облици принудног рада (уп. чл. 26. ст. 4. Устава Р. Србије), у складу са
43 „Сл. гласник РС“, бр.107/2005.
44 „Сл. гласник РС“ бр. 34/2003, бр. 85/2005.
45 „Сл. гласник РС, бр.85/2005.
46 „Сл. гласник РС“, бр.84/2004.
47 „Сл. гласник РС“, бр.85/2005.
48 Под робније о основним начелима Радног права видети: А. Балтић – М. Деспо
товић, Основи радног права Југославије, Савремена администрација, Беог рад, 1981,
стр. 135. и даље; Н. Тинтић, Радно и социјално право, Заг реб 1969, стр. 58 и даље; П.
Јовановић, Радно право, op. cit. стр. 114-144; Д. Паравина: Основна начела радног права,
Зборник Правног фак ултета у Ниш у, 1980, стр. 171-209.
49 „Сл. Гласник Реп ублике Србије“, бр. 96/06.
50 Уп: Устав Р. Србије, чл. 35-45. Сл. гласник СРС, бр. 1/90.
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Конвенцијом о сузбијању принудног рада (усвојеном на Међународној
конференцији рада, 25.6.1957.). Општа дужност рада је дужност свакога
за рад способног грађанина да без обзира на властити материјални по
ложај својим законитим и поштеним радом доприноси материјалном и
духовном напретку друштва. Рад се, дак ле, не обавља само за себе и за
своју породицу или власника предузећа, него и за једну потпуно неод
ређену интерперсоналну категорију дестинатера. Реч је, дак ле, о раду
који је нужно друштвен. Рад је морална дужност свакога да поштеним
радом заради за живот свој и своје породице. У том смислу, обавезу рада
за сваког, ко у томе није спречен старошћу или физичком неспособно
шћу, предвиђа низ модерних устава, али и они, по правилу наглашавају
да нико не може бити присиљен на рад, изузевши случајеве обављања
рада (службе) од изузетног општег интереса (у овом случају једнако за
све и под условима које одређује закон). По правилу се ту ради о радној
мобилизацији, у изузетним, правним поретком наведеним случајевима.
То је изван појма опште обавезе рада. Штавише, у том погледу, ублажена
је и санкција – од оне: “Ко не ради, нека не једе” у санкцију: “Ко неће да
ради, а способан је за рад, не ужива права и дужности која припадају
човеку на основу рада”. Но, та посредна санкција не би смела довести
у опасност живот и здравље лица као и право свакога, ма какав био, на
живот. Свакако, у том погледу, посебно место заузима рад затвореника
који се хуманизира (и у много чему изједначава са радом лица у радном
односу), али још увек носи карактер принудности.
2.2.2. Слобода рада
2) Слобода рада је уставно начело и нашег радног права. Смеште
на је у уставна поглавља која говоре о људским и социјалним правима
човека. Она је основно право човека у подручју рада и посебно је за
штићена. Огледа се у три основна вида: а) у слободи сваког грађанина
да ради “самостално” (на властитим средствима за производњу) или да
заснује радни однос у месту и са институтуцијом за коју се слободно
одлучи; б) у слободи избора звања и занимања, места запослења, време
на заснивања и раскидања радног односа; в) у уздржавању од делатно
сти којима би се ограничавала или поништавала слобода рада других.
Начело слободе рада Устав изражава тако што прок ламује: „Свако има
право на слободан избор рада (чл. 60. ст. 2) и „Свима су, под једнаким
условима, доступна сва радна места“ (чл. 60. ст. 3).
Међутим, и та, као и свака друга, слобода човека је, у стварном
животу, ограничена из правно уређених и одређених разлога. У са
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временом поретку није ограничена само материјалним (објективним)
условима живота, рада, запослења; датом историјском ситуацијом и
истом слободом других (као што је било у класичном либерализму),
него и јавним и општим интересима. Она се, на пример, привремено
ограничава увођењем јавне радне обавезе односно радне мобилизације
и путем клаузула неконкуренције.
Та се клаузула, по правилу, одређује законом или колективним
уговором. Законом о раду, на пример, одређено је да „запослени не мо
же да ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог
правног или физичког лица, без сагласности послодавца код кога је у
радном односу“ (чл. 161/1).
Слобода рада је је повезана и с правом на рад и с општом дужно
шћу рада; тиме, наравно, не губи карактеристику посебног појма. Уто
лико се, у питању слободе рада, и не ради само о начелу радног права.
Институција је далеко шира.
2.2.3. Забрана принудног рада
3) Забрана принудног рада. – Израз слобода рада је, истиче се,
и забрана принудног рада.51 Савремено национално законодавство за
брањује принудни рад. Треба, међутим, приметити да Закон о раду не
садржи експлицитно одредбу која забрањује принудни рад, али је то
начелно непосредно садржано у Уставу Републике Србије. Устав смешта
у сасвим друкчији контекст принудни рад, „као облик атака на физички
интег ритет и на личну слободу човека“. Ово тим више што је право на
забрану принудног рада, видели смо, једно од људских права и слобода.
Тај се облик рада, наиме, противи слободи човека и његовом достојан
ству. Члан 26. Устава носи наслов „Забрана ропства, положаја сличног
ропству и принудног рада“. Ова забрана обу хвата следеће: 1) нико не
може бити држан у ропству или у положају сличном ропству; 2) тргови
на људима је забрањена у сваком облику; 3) забрањен је принудни рад,
а сексуа лно или економско искоришћавање лица које је у неповољном
положају такође се смат ра принудним радом.
Према томе, дерогација одредаба о принудном раду изузетна је
и практично веома ретка. Но, наше је законодавство, попут других, а
ускладу са међународним правом (Уп.: Конвенције бр. 20 о принудном
раду и бр. 105 о укидању принудног рада. – (Србија је обе конвенције
ратификовала 24.11.2000. године) подробно уредило шта се не смат ра
принудним радом. Према изричитој одредби чл. 26/4 Устава. „Принуд
51 Тако Р. Марковић: Уставно право и политичке институције; Београд, стр. 476.
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ним радом се не смат ра рад или служба лица на издржавању казне ли
шења слободе, ако је њихов рад заснован на принципу добровољности,
уз новчану накнаду, рад или служба лица на војној служби, као ни рад
или служба за време ратног или ванредног стања у складу са мерама
прописаним приликом проглашења ратног или ванредног стања.“
2.2.4. Право на рад
4). Право на рад је изричито проглашено у Уставу Републике Ср
бије (члан 60). При томе Устав утврђује следеће елементе права на рад:
слободан избор рада; доступност свакоме, под једнаким условима, свих
радних места. Из оствареног права на рад, запослени (Устав каже “сва
ко”) имају следећа права: на поштовање достојанства своје личности на
раду, на безбедне и здраве услове рада, на пот ребну заштиту на раду,
на ограничено радно време, на дневни и недељни одмор, на плаћени
годишњи одмор, на правичну накнаду за рад и на правичну заштиту у
случају престанка радног односа. Ових права нико се не може одрећи.
Посебна заштита на раду и посебни услови рада омогућују се женама,
омладини и инвалидима. Сем тога, у функцији начела права на рад су и
права у вези очувања и заштите здравља (чл. 68) и право на образовање
(чл. 71). Јер, право на рад остало би ius nudum без права на стручно обра
зовање и заштиту и очување здравља, с обзиром да је радна способност
одређена здравственим и стручним способностима.52
Циљ је несумњиво (и социјалне и економске политике): остварити
пуно запослење, “продуктивно и слободно изабрано“. Међутим, и право
на рад је ограничено стварним могућностима и пот ребама одређеног
друштва у датом часу.53 Оцењујући стварне могућности наше земље да
нас, уставна гаранција права на рад није могла бити никако формулисана
као право на запослење – за оне који су способни за рад, односно као
право на материјално обезбеђење – за све који су способни и вољни да
раде, а немају могућности да се запосле. У појам права на рад, свакако,
не улази обавеза друштва да створи услове егзистенције за оне који су
неспособни за рад. То спада у домен социјалне политике, односно соци
јалне заштите одређених категорија грађана који нису способни за рад,
а немају средстава за издржавање, односно за које обавеза издржавања
не терети неко друго лице. Изван овога су и лица која су способна за
рад, али не раде, јер то неће. Они су незапослени својом вољом, одно
52 Види: П. Јовановић, Уградња људских и социјалних права у међународно, европ
ско и наше право, Радно и социјално право, Беог рад, бр. 1-6/2006, стр. 25.
53 Слично оној Quesnaj-овој: «Право је ласте на све муве, али је оно ограничено
на оне које успе уловити»!
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сно својом кривицом, и стога изван оквира “осигурања ризика незапо
слености”. Изван појма права на рад су и сви други ризици осигурани
социјалним осигурањем (због привремене или трајне неспособности за
рад), јер – ни појмовно, ни садржајно, па ни формално-правно, не могу
ући у појам права на рад већ социјалног осигурања, односно социјалног
обезбеђења (сигурности).
Право на рад је зајемчено свим грађанима или становницима, с
тим да га могу остваривати они који су способни и вољни да раде. Тај
субјективни елемент повезује право на рад са слободом рада. Садржај
тога права састоји се у томе да се осигура рад зависном и независном
(самосталном) раднику у зависном или самосталном раду уз зараду која
му је барем довољна за егзистенцију. Оно је, дак ле, упућено свим гра
ђанима или становницима, а конкретно никоме. Дужност остваривања
тога права и стварање услова за његово остваривање упућена је држави,
конкретно ни једном њеном органу. Зато је оно прог рамско право које
се предвиђа да ће се у потпуности остварити у будућности. Оно није
непосредно субјективно право појединаца, тј. оствариво право у одре
ђеном поступку пред меродавним телом јавне власти.
Због тога, политички значај овог питања не може бити независан
од његовог економског и социјалног аспекта, нарочито не независан о
материјалним могућностима друштва које то право регулише односно
зајемчује. Отуд, и у дефинисању и реа лизацији овог права, остаје још
широк и развојни пут, како би право на рад значило: а) право сваког да
нађе (постигне) зајемчено запослење (које одговара његовим физичким
и стручним способностима, с правима која му обезбеђују достојан жи
вот; б) право запосленог да сачува запослење (на сталност запослења);
в) право на заштиту од стране држава (друштва) против штетних после
дица несвојевољне, односно нескривљене незапослености. У том смислу
говоре и Универзална дек ларација о правима човека и Филаделфијска
дек ларација од 10. маја 1944. године.
С правне стране, као последица зајемченог права на рад, зајемчена
је равноправност грађана у вези са запошљавањем, забрањена је свака
дискриминација, а нарочито је уведена гаранција да радни однос мо
же престати, против воље радника, само под условима и на начин које
одређује закон. С друге стране, у вези с тим, проглашено је и правило
да су права стечена на основу рада неотуђива, и правило да друштвена
заједница ствара услове за оспособљавање грађана који нису способни
за рад, као и услове за њихово одговарајуће запослење.
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Коначно, не само као облик социјалне заштите, већ као директна
последица зајемченог права на рад, зајемчено је право на материјал
но осигурање (обезбеђење) за случај незапослености, а под условима
које одређује закон. Ствар је да се, de iure condendo, оцени евентуа лна
нужност, односно оправданост промене неких од садашњих услова за
стицање тих права. Међутим, стварно решење је у отк лањању узрока
саме незапослености, иако у том погледу постоје огромне тешкоће, с об
зиром на све већи удео технолошке незапослености, као и на околност
што је, при ниској продуктивности, ниска и акумулација; при ниској
акумулацији, ниске су инвестиције; при ниским инвестицијама, уске
су могућности за запошљавање.
2.2.5. Забрана дискриминације у области рада
5). Забрана дискриминације у области рада: Један од основних
предуслова успешне заштите људских права и слобода јесте право не
дискриминације између грађана – свим грађанима људска права морају
подједнако бити доступна. Право грађана на једнакост изражено је
у Уставу збирном антидискриминаторском формулом: „Забрањена је
свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу,
а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштве
ног порак ла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења,
имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког ин
валидитета“ (члан 21/3). Ипак, у Уставу је, од свих набројаних, издвојен
један основ по којем се не може спроводити никаква дискриминација,
а то је пол: „држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија
политику једнаких могућности“(члан 15). Други елемент права грађана
на једнакост, је правна равноправност, и он је изражен у Уставу форму
лацијом: „Пред Уставом и законом сви су једнаки“. – Свако има право на
једнаку законску заштиту без дискриминације“ (члан 21. ст. 1-2). Трећи
елемент је могућност позитивне дискриминације, тј. примена посебних
мера у прилог мањинских група: „не смат рају се дискриминацијом по
себне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне
равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком
положају“ (члан 21. став 4).
Полазећи од Устава и међународних радних стандарда (универ
залних и регионалних), законодавство о раду Србије детаљније уређује
питање заштите једнакости запослених. При томе, како се са разлогом
истиче, оно је у значајној мери инспирисано комунитарним правом ве
18
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роватно зато што су решења ЕУ прилагођенија садашњим околностима,
конкретнија и детаљнија у односу на регулативу УН, МОР и СЕ.54
Сада важећи Закон о раду заштити од дискриминације посветио
је у свом првом делу целу главу под називом – Забрана дискриминаије.
Наиме, Законом о раду се веома прецизно регулишу: појам и врсте дис
криминације, узнемиравање и сексуа лно узнемиравање, обу хватност
заштите, мере позитивне акције и правна заштита.
Закон о раду (чл. 18) забрањује дискриминацију лица која траже
запослење и запослених по основу пола, рођења, језика, расе, боје коже,
старости, здравственог стања, инвалидности, националне припадности,
вероисповести, брачног статуса, породичне обавезе, сексуа лног опре
дељења, политичког или другог уверења, социјалног порек ла, имовног
стања, чланства у политичким организацијама, синдикатима или неко
друго лично својство.
Према члану 19. Закона: „Непосредна дискриминација, у смислу
овог закона, јесте свако поступање узроковано неким од основа из чла
на 18. овог закона, којим се лице које тражи запослење, као и запосле
ни, ставља у неповољнији положај у односу на друга лица у истој или
сличној ситуацији. Посредна дискриминација, у смислу овог закона,
постоји када одређена наизглед неут рална одредба, критеријум или
пракса ставља или би ставила у неповољнији положај у односу на дру
га лица – лице које тражи запослење, као и запосленог, због одређеног
својства, статуса, опредељења или уверења из члана 18. овог закона“.
Слично међународним радним стандардима, Закон, у чл. 20. утврђује да
се забрана дискриминације односи на: 1) услове за запошљавање и избор
кандидата за обављање одређеног посла; 2) услове рада и сва права из
радног односа; 3) образовање, оспособавање и усавршавање; 4) напре
довање на послу; 5) отказ уговора о раду. Према ставу 2. истог члана,
одредбе уговора о раду којима се утврђује дискриминација по неком
од поменутих основа ништаве су. Поред тога, чланом 104. се предвиђа
обавеза да се запосленима гарантује једнака зарада за рад исте вредно
сти који остварују код послодавца, као и да су одлука послодавца или

54 Посебно види: Б. Лубарда: Усклађеност права и праксе Србије и Измењене
европске социјалне повеље, Радно и социјално право, Беог рад, бр. 1-6/2006, стр. 63-7780; С. Јашаревић, Заштита једнакости запослених у док ументима ЕУ и Србије, Радно
и социјално право, Беог рад. Бр. 1-6/2006, стр. 171-192.
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споразум са запосленим који нису у складу са тим ништави. Запослени
због неједнаког плаћања има право на накнаду штете.55
Сагласно међународним радним стандардима и наше право пред
виђа да се одређени професионални захтеви не смат рају дискримина
цијом, ако су у вези са пословима који су особени, а таква особеност
представља истински и одлучујући професионални захтев, под условом
да је циљ легитиман, а захтев адекватан. Према чл. 22 Закона о раду:
„Не смат ра се дискриминацијом прављење разлике, иск ључење, или да
вање првенства у односу на одређени посао када је природа посла таква
или се посао обавља у таквим условима да карактеристике повезане са
неким од основа из члана 18. овог закона представљају стварни и одлу
чујући услов обављања посла, и да је сврха која се тиме жели постићи
оправдана“. У складу са ставом 2. истог члана, одредбе закона, општег
акта и уговора о раду које се односе на посебну заштиту и помоћ одре
ђеним категоријама запослених, а посебно оне о заштити инвалидних
лица, жена за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради не
ге детета, посебне неге детета, као и одредбе које се односе на посебна
права родитеља, усвојитеља, старатеља и хранитеља – не смат рају се
дискриминацијом.
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености га
рантује „једнаку доступност пословима и једнакост у поступку запо
шљавања жена и мушкараца (чл. 8, ст. 2) – Закон о раду (чл. 26, ст. 3)
прописује да „послодавац не може да условљава заснивање радног од
носа тестом трудноће, осим ако се ради о пословима код којих постоји
знатан ризик за здравље жене и детета утврђен од стране надлежног
здравственог органа“.
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом56
садржи посебну главу посвећену „Дискриминацији у вези са запошља
вањем и радним односом“ (чл. 21-26). Закон у чл. 21. утврђује да је „за
брањено вршити дискриминацију због инвалидности у запошљавању и
остваривању права из радног односа, што се односи и на пратиоца особе
са инвалидитетом“. У смислу чл. 22. дискриминација представља: „не
примање у радни однос, постављање посебних здравствених услова за
пријем на посао, претходна провера психофизичких способности које
55 “Под радом исте вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен
стручне спреме, иста радна способност, одговорност и физичк и и интелект уа лни рад“
(ст. 3. истог члана).
56 “Сл. гласник РС“ бр. 33/2006.
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нису у непосредној вези са пословима и одбијање да се изврши техничка
адаптација радног места ако трошкови за послодавца нису несразмерни“.
Утврђени су и дозвољени изузеци (чл. 23), шта се све смат ра дискрими
нацијом у остваривању права из радног односа (мања зарада, постављање
посебних услова за рад и коришћење других права – чл. 24), као и да
се дискриминацијом не смат ра наг рађивање према радном учинку (чл.
25). Узнемиравање, вређање и омаловажавање запосленог са инвали
дитетом од стране послодавца, односно непосредно надређеног лица у
радном процесу, због инвалидности, представља посебно тежак облик
дискриминације (чл. 26). Као слабост Закона, може се запазити, да не
предвиђа прекршајне казне у случају повреде одредаба о радним одно
сима. Ипак, постоји могућност тужбе суду (чл. 43).57 Одредбе о забрани
дискриминације има и Закон о државним сужбеницима. У поднаслову
„Забрана повлашћивања и ускраћивања“ (чл. 7) стоји:“ Забрањено је
повлашћивање или ускраћивање државног службеника у његовим пра
вима или дужностима, посебно због расне, верске, полне, националне
или полтичке припадности или због неког другог личног својства“, а у
поднаслову „Једнаке могућности“ Сви државни службенци су једнаки
када се одлучује о напредовању и наг рађивању и остваривању њихове
правне заштите“ (чл. 11).
У циљу заштите достојанства на раду, Закон о раду забрањује узне
миравање и сексуално узнемиравање. Ови облици заштите достојанства
смештени су у глави о дискриминацији и смат рају се битним сегментом
обезбеђења једнакости. Наиме, под узнемиравањем се подразумева сва
ко нежељено понашање узроковано неким од дискриминшућих основа,
које има за циљ или представља повреду достојанства лица које тражи
запослење, као и запосленог, а које изазива страх или ствара неприја
тељско, понижавајуће или увредљиво окружење (чл. 21. ст. 2). Сексуа лно
узнемиравање се дефинише као свако вербално, невербално или фи
зичко понашање које има за циљ или или стварно представља повреду
достојанства особе која тражи запослење или запосленог у сфери полног
живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће
или увредљиво окружење (чл. 21. ст. 3).
Закон о раду предвиђа санкцију за послодавца у случају повре
де права на достојанство на раду која може бити: враћање радника на
рад у случају незаконитог отказа по основу сексуа лног узнемиравања;
накнада штете, која укључује два вида: накнаду имовинске штете (из
57 Тако и: С. Јашаревић, op. cit. стр. 187.
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губљене зараде) и накнаду неимовинске штете (накнада због психичког
бола проузрокованог због повреде достојанства).
У случајевима дискриминације, узнемиравања и сексуа лног уз
немиравања, Закон о раду предвиђа да лице које тражи запослење или
запослени има право да захтева накнаду штете (чл. 18, ст. 1).
Радно законодавство Србије не предвиђа посебне институције за
сузбијање дискриминације. Закон о раду предвиђа арбит ражну и судску
заштиту од дискриминације, с тим да пружа могућност и синдикату да
у радном спору заступа запосленог (уз његов пристанак), што укључује
и радне спорове поводом дискриминације. Наиме, Закон о раду (чл. 194)
предвиђа могућност уговарања и арбит раже, чија одлука је коначна и
обавезује послодавца и запосленог. Ако арбитар не донесе одлуку у року
од десет дана од дана покретања поступка пред арбит ражом, запослени
(или представник синдиката чији је запослени члан, ако га запослени
на то овласти) може да покрене спор пред надлежним судом (чл. 195).
Из реченог произилази да је највећа слабост наших одредби о за
штити од дискриминације одсуство брзе и ефикасне процедуре заштите
жртве како у интерним поступцима, тако и у судској процедури. Посе
бан проблем, истиче се, представља терет доказивања. За разлику од
комунитарног права (Директива савета бр. 78/2000) које предвиђа терет
доказивања на страни туженог, код нас се тиме мора бавити запослени,
који је знатно „рањивија“ страна у радном односу.58 Уколико очекујемо
да норме о забрани дискриминације стварно заживе, наглашава поме
нути аутор, морамо стандарде ЕУ спровести доследно, дак ле и када се
ради о терету доказивања.59
Ради друштвене заштите лица и права радника, у минимуму јед
наком за сва лица у радном односу, устав зајемчује: право на ограничено
радно време, право на дневни одмор; право на плаћени годишњи одмор;
право заштите живота и здравља радника на раду хигијенским, тех
ничким и другим мерама; право на личну сигурност и на здравствену
и другу заштиту на раду; право жена, омладине и инвалида на посебну
заштиту на раду. Та је заштита првенствено у етапи регулисања положаја
тих лица и већином је у сфери превенције, тј. са циљем да се избегну
повреде или уништења социјалних односа или добара, права итд. који
су правно регулисани.
Из такве заштите настају одређене обавезе: за запосленог, за ин
ституцију запослења, за органе управљања и конт роле.
58 Уп.: С. Јашаревић, op. cit. стр. 191.
59 Ibid.
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Посебна заштита одређених категорија лица у радном односу
условљена је специфичношћу положаја тих лица, а односи се на услове
запослења, неке услове рада и на посебне мере заштите њихове личности
и њихових права. За жене нарочито због функције материнства. За омла
дину из разлога њиховог физичког и интелектуа лног стања у развитку.
Таква је заштита у интересу и омладине и целог друштва. Коначно, по
себна заштита инвалида на раду оправдава се њиховим ограниченим
могућностима избора запослења, могућностима рада само у условима
који су посебно олакшани итд. – тзв. “заштићени рад”.
Поред економских, Устав уређује и социјална права. Та права нису
се појавила, каже се, да би се појединац заштитио од самовоље државне
власти, него ради пот ребе да се привредно слабији заштите од привред
но јачих.60 „Социјална права штите од „ризика“ и „неправди“ слабије,
признајући појединцу захтеве за позитивним престацијама државе“.61
Носилац социјалних права није појединац узет у својим односима пре
ма државној власти, него су то поједине друштвене категорије грађана
у њиховим међусобним односима. Реч је о следећим правима: право на
заштиту здравља; право на здраву животну средину; право на заштиту
мајке, детета и породице; право на социјалну заштиту; право на шко
ловање (образовање).
2.2.6. Право на заштиту здравља
(1) Право на заштиту здравља је право „сваког“ на заштиту фи
зичког и психичког здравља, с тим што „деца, труднице, мајке током
породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме године
и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не
остварују на други начин, у складу са законом“ (чл. 68/2).
(2) Право на здраву животну средину: Претпоставка права на фи
зичко и психичко здравље је право човека на здраву животну средину.
Устав прихвата нова еколошка права тиме што јемчи свакоме право на
здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о
њеном стању. “Свако, а посебно Република Србија и аутономна покра
јина, одговоран је заштиту животне средине – Свако је дужан да чува
и побољшава животну средину“ (чл. 74/2-3).
(3) Право на социјалну заштиту припада грађанима и породицама
којима је пот ребна друштвена помоћ, чије се пружање заснива на наче
60 Више о томе в.: Р. Марковић, Уставно право и политичке институције, Бео
град, 2008, стр. 477.
61 Д. М. Стојановић, Уставно право. Књ.1., Ниш: Свен, 2007, стр. 380.
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лима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства.
Део социјалне заштите су права запослених и њихових породица на
социјално обезбеђење и осигурање. Посебна заштита се пружа инва
лидима, ратним ветеранима и жртвама рата.
(4) Право на заштиту породице, мајке, самохраног родитеља и
детета у Уставу Републике Србије (чл. 66) формулише се најпре врло
опширно, као право да уживају „посебну заштиту“. Поред тога, Устав
захтева да се посебна подршка и заштита пружа мајци пре и после по
рођаја. Посебна заштита пружа се деци о којој се родитељи не старају
и деци која су ометена у психичком или физичком развоју. Конкретна
права која произилазе из институционалне гаранције породице и ди
рективних норми које се односе на мајку, самохраног родитеља и дете,
уређују се законом.
(5) Право на школовање (образовање) је индивидуа лно право до
ступно сваком под једнаким условима. При томе је основно школовање
обавезно и за њега се не плаћа школарина, док је средње образовање
„бесплатно“ (не и обавезно). Право на „бесплатно високо школско обра
зовање, у складу са законом, имају само успешни и обдарени ученици
слабијег имовног стања, у складу са законом“ (чл. 71/3) Квалитету висо
ког образовања доприноси аутономија универзитета, високошколских
и нау чних установа, тј. њихово право да самостално одлучују о своме
уређењу и раду, у складу са законом (чл. 72).
Из изложеног произилази да је Устав Републике Србије одредио
кључна начела и институте довољне за развитак не само појединачних
него и колективних радних односа те стога и плуралистичког радног
права.62
Ваља, међутим, приметити да за разлику од грађанских и политич
ких права која се као права појединаца морају одмах имплементирати и
поштовати од стране сваке државе, у погледу економских, социјалних и
културних права ситуација је нешто другачија. Државе су у обавези да
предузму кораке, свим расположивим мерама, укључујући и законску
регулативу, у складу са својим економским моћима и богатством, да
обезбеде пуно остварење права прок ламованих актима међународног
радног права. Јер, у питању су права која нису само права појединаца већ
и обавезе (“инструктивне” норме) за државу и питање њихове примене
у суштини се своди на карактер државно-правног поретка.
62 О значају устава као правног основа за изг радњу радног права посебно види:
Б. Шундерић, Устав и радно право, Радно и социјално право, Беог рад, бр. 1-6/2006,
стр. 29-39.

24

Проф. др Александар Петровић, Међународни стандарди рада и
радноправни систем..., радно и социјално право, стр. 1-34, XVII (1/2013)

За насловљену релацију: устав-међународни радноправни стан
дарди битно је који су од тих стандарда (права) и како су као начела
радног права уграђена у уставни систем наше земље.
(6) Ради конт роле извршавања закона и заштите законитости и
права лица у радном односу, установљене су посебне мере и органи
конт роле и инспекције (инспекција рада итд.).
Запосленима је, као и сваком другом грађанину, зајемчено право
на једнаку заштиту својих права у поступку пред судом, управним и
другим државним органима и организацијама који решавају о њиховим
правима и обавезама. Зајемчено им је право на жалбу или друго прав
но средство против одлука судова и решења других државих органа и
организација, којима се решава о њиховим правима или на закону за
снованим интересима.
Од посебног је значаја уставно право: да се на основу закона – ради
отк лањања и решавања одређених колективних спорова запосленима –
јемчи право на штрајк.
2.2.7. Слобода удруживања
(7) Слобода удруживања: У нашој земљи се државним нормама
уређује пуно јемство синдикалног удруживања и слободно обављање
синдикалних права. Та су два начела уређена општим правом о удру
живању или посебним режимом удруживања које важи за подручје
радног права.
2.2.7.1. Слобода синдикалног удруживања
Устав Републике Србије зајемчио је радницима и послодавцима
слободу удруживања по општем режиму. У оквир тог режима улазе
одредбе којима се јемчи „слобода политичког, синдикалног и сваког
другог удруживања“ у складу са законом и демократског поретка (чл.
55). Уставом је, дак ле, слобода синдикалног организовања прок ламова
на заједно са слободом политичког и другог организовања и деловања,
и то „без претходног одобрења, уз упис у регистар који води државни
орган, у складу са законом“ (чл. 55/2). Но, ни наш уставотворац слобо
ду синдикалног организовања и деловања не опредељује као слободу у
апсолутном смислу, већ се она, може ограничити, али само из разлога
који су таксативно утврђени самим Уставом. Разлози ограничења ове
слободе у нашој земљи крећу се у оквиру разлога утврђених у међуна
родним радним стандардима. Тако је синдикално (и друго) деловање
(не и организовање) по уставу забрањено ако је „усмерено на насилно
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рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских
права или изазивање расне, националне или верске мржње“ (чл. 55/4).
У посебни режим улазе одредбе, с подручја радног права, садр
жане у Закону о раду којима се разрађује уставом зајемчана слобода
синдикалног организовања. Закон о раду уређује начин остваривања
слободе синдикалног организовања и деловања, а у оквиру тога и прав
ну заштиту синдикалних и других представника радника и запослених.
Ова питања су потом, у складу са законом, ближе уређена колективним
уговорима. Закон о раду одређује право радника да слободно осну
ју синдикат, као самосталну, демократску и независну организацију,
у коју се они добровољно удружују „ради заступања, представљања,
унапређивања и заштите својих професионалних, радних, економских,
социјалних, културних и других појединачних и колективних интере
са“ (чл. 6). Закон о раду такође одређује и право послодаваца да оснују
удружење послодаваца „ради представљања, унапређивања и заштите
својих професионалних интереса у складу са законом“ (чл. 7). Према
том закону удружења (радника и послодаваца) морају имати општи акт
(статут) утемељен и донесен на начелима демократског заступања и де
мократског очитовања воље чланова (чл. 215); стичу правну способност
даном уписа у регистар (чл. 238). Сагласно Закону запослени непосредно,
односно преко својих представника имају право на удруживање, учешће
у преговорима за зак ључивање колективних уговора, мирно решавање
колективних и индивидуа лних радних спорова, консултовање, инфор
мисање и изражавање својих ставова о битним питањима у области рада
(чл. 13. ст.1), а запослени, односно представник запослених не може бити
позван на одговорност, нити стављен у неповољнији положај у погледу
услова рада, ако поступа у складу са законом и колективним уговором
(чл. 13. ст. 2). Закон је потом утврдио да је забрањена свака дискрими
нација лица која траже запослење, као и запослени, поред осталог, и с
обзиром на чланство у синдикатима (чл. 18). Сем тога, законодавац је из
ричито прописао да „послодавац не може да откаже уговор о раду, нити
на други начин стави у неповољнији положај представника запослених,
за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако
поступа у складу са законом, општим актом или уговором о раду“ (чл.
188. ст. 1) и да само изузетно „послодавац може, уз сагласност миниса
тарства, да откаже уговор о раду представнику запослених ако одбије
понуђени посао“ у смислу члана 171. ст. 1. тачка 4. Закона (чл. 188. ст. 4).
Под „представником запослених“ наш законодавац у Закону о раду
подразумева четири групе лица која имају својство посебно заштићених
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представника запослених. Прву групу чине чланови савета запослених;
другу групу чине представници запослених у управним и надзорном
одбору послодавца (тј. чланови ових одбора изабрани – односно деле
гирани од стране запослених); трећу групу чини председник, односно
председници синдиката код послодаваца, а четврту групу чине именова
ни или изабрани синдикални представници (чл. 188. ст. 1). Закон познаје
и друге представнике запослених, као што су синдикални представник
овлашћен за колективно преговарање (чл. 212); синдикални представник
овлашћен да заступа запосленог у спору пред судом или арбит ром (чл.
213) и свако друго лице овлашћено да заступа интересе запослених. Када
су у питању наведене прве три групе лица из члана 188. ст. 1. тачке 1) и
2) Закона, сва та лица без обзира на њихов број, уживају посебну правну
заштиту утврђеном Законом. Међутим, број синдикалних представника
из тачке 3) става 1. члана 188. Закона који уживају посебну заштиту не
произилази из Закона, већ је законодавац изричито утврдио да се број
тих синдикалних представника који ће уживати заштиту утрђује „ко
лективним уговором, односно споразумом синдиката са послодавцем,
зависно од броја чланова синдиката код послодаваца“.
Из напред реченог произилази да су наведена решења Закона о
раду, компатибилна са захтевима из члана 4. Конвенције бр. 135, у коме
стоји, да се „националним законодавством, колективним уговорима,
арбит ражним одлукама или судским пресудама“ може одредити „тип“
(типови, врсте) представника радника који ће имати право на заштиту
и олакшице предвиђене овом Конвенцијом“.
2.2.7.1.1. Заштита синдикалних и других
представника запослених
1) Смисао и циљ заштите.- Да би представници запослених могли
да обављају своје функције квалитетно и ваљано, и да би у томе били
независни, неопходно је да им буде обезбеђена и одговарајућа правна
заштита од спољних утицаја и притисака, то пре свега, од „утицаја по
слодаваца“, јер то су они субјекти, каже се, који објективно могу угро
жавати, односно ометати слободно остваривање њихових мандата.63 Та
гаранција је неопходна како би заштитила синдикално организованог и
активног радника од алтернативе пред коју га може ставити послодавац
– да бира, односно „оптира“ између „верности синдикату“ или „његовој
63 Више о томе в. Б. Ненадић, Правна заштита синдикалних и других представника
запослених, Радно и социјално право, Београд, бр. 1-6/2006, стр. 75.
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заради“64, односно између верности онима који су га делегирали или
изабрали, или верности послодавцу.
2) Садржај и домашај заштите.- За сагледавање садржине и до
машаја заштите представника запослених у нашем правном систему,
треба имати у виду следећа решења Закона о раду:
прво, решења којима се обезбеђује посебна заштита представника
запослених, према којима он не може, због активности у остваривању
колективних права радника65, бити позван на одговорност, нити стављен
у неповољнији положај у погледу услова рада, под претпоставком да
поступа у складу са законом и колективним уговором (члан 13, став 2.
Закона). Представник запослених, као заштићено лице, према наведе
ним одредбама Закона не може бити позвано на кривичну, прекршајну,
дисциплинску или било коју правну одговорност, нити може бити ста
вљено у неповољнији положај у погледу услова рада, али ни у погледу
других права из радног односа (зараде, образовање, оспособљавање,
усавршавање, напредовања у каријери и др.). Смат ра се да је представник
запослених стављен у неповољнији положај ако се на било који начин (од
услова рада, радног времена, преко зараде, напредовања, усавршавања
па све до отказа) доведен у „гору“, односно „лошију“ ситуацију од оне
у којој се пре предузимања те мере налазио.
Но, ваља истаћи да је наведена заштита делотворна и представник
запослених ће уживати заштиту само ако се и док се у вршењу својих
овлаћења придржава закона и колективног уговора. У супротном за
штита не делује.66
Друго, решења по којима послодавац не може да откаже уговор о
раду нити на други начин да стави у неповољнији положај представника
запослених за време обављања функције и годину дана по престанку
функције, ако представник запослених поступа у складу са законом, оп
штим актом и уговором о раду. Дак ле, наше законодавство познаје две
посебне мере заштите представника запослених, и то: прво, заштиту од
64 La libert syndicale, Bureau international du travail, Geneve, 1959, стр, 39.
65 У питању су права која обезбеђују да запослени непосредно, односно својих
представника остварују: а) право на удруж ивање; б) право на учеш ће у преговорима
за зак ључивање колективних уговора; в) право на мирно решавање радних спорова;
г) право на консултовање, информисање и изражавање ставова о битним питањима у
области рада (чл. 13, ст. 1. Закона о рад у). У теорији се означавају и сталешким пра
вима. Тако и Б. Ненадић, op. cit. стр. 80).
66 Представник запослених није заштићен за радње и поступке које предузима у
личном својству, тј. ван сфере активности која није усмерена на остваривање и заштит у
права и интересезапослених, буд ућ и да се ова заштита не установљава ради зашти
те приватне личности представника запослених, односно његових личних интереса.
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отказа, која се огледа у имунитету од престанка радног односа у смислу
члана 179. Закона о раду; друго, заштиту од стављања у неповољнији
положај која се огледа у томе да представник запослених не може бити
нпр. премештен на слабије вредноване послове, да му се не може ума
њити зарада или друга примања и др.
Заштита од отказа представнику запослених који своја овлашћења
обавља легално, није апсолутна. Наиме, Закон о раду пружа могућност
да се представнику запослених, под законом прописаним условима, ипак
може отказати радни однос. Та могућност превиђена је у члану 188. став
4. Закона по коме послодавац може да „може, уз сагласност министра
отказати уговор о раду представнику запослених“ ако представник за
послених „одбије понуђени посао у случају престанка пот ребе за радом
услед технолошких, економских и организационих промена из члана
179. тачка 7) Закона“.67 Уколико представник запослених не прихвати
једно од наведених права, настаје отказни разлог из чл. 188. ст. 4. За
кона који послодавац може упот ребити. Но, у овом случају послодавац
не може представнику запослених сам да донесе решење о отказу, већ
је за то решење неопходна сагласност министарства надлежног за рад.
Захтев за давање сагласности мора бити сачињен у писаном облику (и
образложен), као и сама сагласност коју, у име министарства, потписује
министар или лице које он овласти.
За колективне радне односе значајна је уставна одредба (чл. 55) о
слободи удруживања која подразумева право сваког на слободу удру
живања у разне организације, укључујући и право да не буде члан неке
организације. Ради се, између осталог, о слободи синдикалног, одно
сно послодавачког удруживања. Она укључује самосталне, слободне и
професионалне организације радника и удружења послодаваца, што се
разликује од положаја синдиката у социјалистичком поретку.
2.2.7.1.2. Колективно преговарање као синдикална слобода
Устав је, дак ле, својим одредбама утврдио политику колективних
радних односа. Та политика усредсређена је на колективно преговарање,
колективне уговоре и на решавање колективних спорова.
67 Кад услед наведених промена престане пот реба за радом запослених уопште,
Закон о рад у траж и да се запосленом који обавља функцију представника запосле
них, обезбеди неко од права из чл. 155, ст. 1. тач. 5) Закона, као што су: премештај на
друге одговарајуће послове; рад код другог послодавца на одговарајућ им пословима;
прек валификација или док валификација, и рад с неп уним радним временом, али не
краћ им од половине.
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У складу са уставом, Законом о раду68 (чл. 224-255) зајемчио је
право синдикатима и послодавцу односно послодавцима да зак ључују
колективне уговоре. При томе, Закон о раду предвиђа дужност учесника
да преговарају, али не и обавезу да се договоре (чл. 254), што је у складу
са међународним радним стандардима. Истим је законом предвиђено да
се ради потстицања зак ључивања и примене колективних уговора може
основати социјално-економски савет. Савет даје образложено мишљење
органу овлашћеном за рад о свим проблемима везаним за зак ључивање
и примену колективног уговора. Уз то предлаже Влади, послодавцима
и синдикатима као и њиховим удружењима вођење усклађене политике
запошљавања, политике зарада и цена цена и плата и др (чл. 9) и разма
тра нацрте закона и предлоге других прописа од значаја за економски и
социјални положај запослених и послодаваца (чл. 10).
Тим је одредбама добрим делом прописан оквир колективном пре
говарању и колективним уговорима, али је истакнуто да Влада политику
рада ствара у сагласности са синдикатима и послодавцима. Посреди је
трипартизам, односно, начело тројне сарадње (владе, синдиката и удру
жења послодаваца), које је општеприхваћено у модерном радном праву.
Међутим, пракса владине политике рада према колективном прегова
рању и колективним уговорима није код нас довољно устаљена. Да би
до тога дошло, пот ребно је да се више развије тржиште рада, прошири
приватни сектор и стекне економска самосталност синдиката као и да
се смање честе промене радног законодавства. Све је то у фази развоја.69
Устав јемчи Право на штрајк (чл.61), које може бити ограничено
законом, „сходно природи и врсти делатности“ (чл. 61/2). Законодавство
(у Републици Србији важи Закон о штрајку некадашње СР Југославије,
донесен 1996. године) разрађује уставну одредбу о појму штрајка, па
каже: „Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите
својих професионалних и економских интереса по основу рада“. Истим Законом право на штрајк ограничено је запосленима у државним
органима, оружаним снагама и полицији, формулацијом: „Запосленом
у државном органу, професионалном припаднику Војске Југославије и
припаднику полиције престаје радни однос када се утврди да је орга
низовао штрајк или учествовао у штрајку“ (чл. 18/1); такво је решење у
складу са међународним радним стандардима.
68 “Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005.
69 Под робније о томе в.: П. Јовановић, Грађа за колективно радно право Србије,
Социјална права и економска криза – Зборник радова са Саветовање правника 1-3.
октобар 2009. Златибор. Удружење за радно право и социјално осиг урање Србије, Бе
ог рад, 2009. стр. 141-179.
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2.2.8. Право на обезбеђење (осигурање)
Право на обезбеђење (осигурање) изражава се као обавезно осигу
рање запослених. Њиме се обезбеђују запосленим и члановима њихових
породица социјално обезбеђење и осигурање у складу са законом. Од
могућих облика социјалног осигурања Устав наводи два: 1) право за
послених на накнаду зараде у случају привремене спречености за рад,
као и право на накнаду у случају привремене незапослености, у складу
са законом (чл. 69/3); 2) право на пензијско осигурање, оснажено обаве
зом државе да се стара о „економској сигурности пензионера“ (чл. 70).
И на самом крају, али не мање значајно, уставом се јемчи право на
обавезно социјално осигурање, којим запослени и са њима изједначена
лица, у складу са законом, обезбеђују себи право на здравствену зашти
ту и друга права за случај болести, права за случај трудноће, порођаја,
смањења или губитка радне способности, незапослености и старости и
права на друге облике социјалног осигурања, а за чланове своје поро
дице – право на здравствену заштиту, право на породичну пензију, као
и друга права по основу социјалног осигурања.
Напомена за крај
Ново законско уређење радних односа има посебну важност за
преобликовање нашег друштва у складу с идејом политичке демократије
и тржишног привређивања. Ради се о законодавству од кога зависи
судбина највећег дела радно активног становништва, али и економски
опоравак читавог друштва. Око доношења нових прописа о радним односима сукобљавају се различити интереси и концепције. Од идеја о самоуправном социјализму као најхуманијем облику друштвеног уређења
до либералнокапиталистичких приступа о апсолутизацији приватне
својине. У условима тешке економске и социјалне кризе настоји се да
се уставне одредбе о економским и социјалним правима тумаче онако
како то носиоцима појединих интереса и концепција највише одговара.
Због свих тих околности чини нам се да законодавство о раду све више
постаје покушај на коме ће се проверити способност нових концепција
о друштвеној, политичкој и економској организацији да се учвсте у нашем друштву.
У досадашњим расправама о новом законодавству о раду углавном
је изостало озбиљно сукобљавање концепција, а спорења су имала претежно пропагандно политичка обележја. Чини нам се да до сада вођене
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расправе нису на нивоу и у обиму и складу са важношћу проблема са
којим се овде сусрећемо.
При томе, изгледа да се заборавља на двоструку природу радних
односа. Радни односи су, с једне стране, односи сукоба интереса радника и послодаваца. Међутим, они су и односи сарадње на постизању
заједничког циља. Апсолутизација једног или другог обележја радних
односа доводи или до социјално штетних сукоба или до тоталитарног
замагљивања сваке разлике у интересима. По нашем мишљењу, изгледа
да су бројни спорови о новом радном законодавству наше земље последица пренаглашаваља конфликтне димензије радног односа. Као и
у свему другом, најтеже је пронаћи меру.
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1. Интересна обележја радних односа
Својина и рад су две најважније друштвено-економске категорије
са изразитим радноправним рефлексијама. Друштвено-економски и
политички системи се могу мењати, али ове две категорије опстају и
остају. Њихова постојаност произилази из чињенице да се кроз употребу
ових категорија обезбеђује социјална сигурност и стабилност појединаца,
друштвених група и друштва у целини. С обзиром на сврху радноправне
употребе својине и рада, постоје јаки интереси (не само појединаца
који у њима учествују, већ и друштва у целини) да се они и правно
артикулишу, тј. обезбеди њихова стабилност и заштита. Најважнији
израз те правне артикулације јесу право на рад са слободом рада и право
својине са слободом предузетништва. Наведена основна социјалноекономска права и слободе прате и одговарајући правни инструменти
заштите. Кроз рад и предузетништво производе се одређена добра и
опет одређена права с обзиром на та добра (право на зараду и профит),
а на темељу којих они који раде и они који се баве предузетништвом
обезбеђују себи социјалну сигурност. На тај начин, кроз употребу рада
(у смислу права на рад и слободе рада) и предузетништва (у смислу
права својине), генеришу се и изводе друга секундарна права у вези са
произведеним добрима и услугама у њиховом коришћењу (потрошњи)
ради задовољења људских потреба. Овде је важно подвући чињеницу
да су својина и рад интересно комплементарне категорије. Једна без
друге не могу: да би се својина могла увећати (што је интерес власника),
мора се спојити са радом (кроз рад се врши њено увећање). Са друге
стране, да би рад произвео одређена добра и услуге, мора се спојити са
својином тј. са одговарајућим средствима за рад. Питање је само правних
оквира на бази и преко којих се рад и својина остварују. То могу бити
привредно-правни, облигационо-правни, радно-правни и други оквири.
Радно-прави односи су један од најважнијих правних оквира за то. Зато
се и може рећи да су радни односи најважније и централно питање
радног права. У радном односу се преламају слобода рада и слобода
предузетништва.
Притом, одговарајућа права и слободе једног лица (запосленог)
могу се остваривати и штитити само до граница одговарајућих права
другог лица (послодавца). На овај начин се обезбеђује хармонија радноправног система (супротно би водило у анархију). Дакле, радни однос
карактерише реципрочност права и обавеза субјеката тог односа: оно
што је право запосленог то је обавеза послодавца и обрнуто. Иза сваког
права стоји одређени интерес, те у конкуренцији формално једнаких
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социјалних и економских права (права на рад и права својине) потребно
је обезбедити једнаке шансе за остваривање и заштиту интереса које та
права покривају. У том смислу, радни однос, као скуп права, обавеза
и одговорности запосленог и послодавца, мора се кретати у равни
интересно уравнтожених позиција његових субјеката. Ово радном односу
обезбеђује његову постојаност и перспективу, иначе он је подложан
раскиду под утицајем интересног сукоба.
Са друге стране, питање радних односа превазилази сферу
индивидуалних и колективних интереса његових субјеката и привлачи
пажњу друштва као целине, односно државе. Друштво као целина,
такође, свој опстанак и перспективу везује за рад и капитал, односно за
продуктивну употребу рада и капитала–за продуктивност рада. Зато
је интерес сваког друштва, тј. државе да што већи број грађана своје
економске интересе задовољава кроз рад или капитал. Али, у сваком
друштву постоје и људи, са једне стране, који не раде иако су способни
за то (незапосленост) нити располажу капиталом, те са друге стране–
људи који су неспособни за рад (инвалиди, болесни) или на други начин
доведени у стање социјалне потребе, односно угрожености (недостатак
средстава за живот). И ови људи имају одговарајућа социјално-економска
права у смислу одређених чињења или давања (социјалне престације).
Они подлежу режиму социјалног права, као јавног права. Овде је реч
о нужном државном «социјалном интервенционизму», како би се
обезбедила одговарајућа социјална сигурност и за те људе.
Дакле, неопходно је својини и раду, као најважнијим друштвеноекономским категоријама додати и трећу категорију – власт. На тај
начин се затвара круг тзв. централних категорија које чине окосницу
сваког друштва. Све остале категорије или установе се изводе из ових
категорија или су њихови модалитети.1 То је круг у коме грађани
обезбеђују своју социјалну сигурност, а друштво стабилност.
Међутим, поред поменутих захтева који упућују на интересно
уравнотежење позиција запослених, послодаваца и друштва као целине,
односно који обезбеђују социјалну сигурност наведених субјеката, постоји
још један битан захтев–да право, као регулатор те интерсне равнотеже,
мора бити праведно (правда као водиља права: једнаке третирати једнако,
а неједнаке – неједнако). Овај правни захтев има посебни значај при
регулисању радноправног оквира социјалне сигурности запосленог и
послодавца, јер они нису ни правно ни фактички једнаки (правно–радни
однос карактерише подређеност запосленог нормативној, управљачкој
1 Боривоје Шундерић, Социјално право, Београд, 2009, стр.32.
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и дисциплинској власти послодавца; фактички – послодавац располаже
капиталом, као дефицитарним тржишним фактором, те је економски јача
страна). То даље доводи и до чињенице да запослени у радном односу
види једини или главни начин задовољавања егзистенцијалних потреба,
а послодавац један од начина стицања профита. Радно право је већ
традиоционално пред истим и тешким задатком – да коријгује наведене
нејаднакости, тј. да одговарајућим радноправним инструментима
ублажи фактичку неједнакост субјеката радног односа и омогући њихову
социјалну сигурност. То се постиже ограничавањем послодавчеве власти,
као јачег. Ипак, не треба у лимитима послодавчеве власти претеривати,
с обзиром на укупну легитимност те власти, а да се не би послодавчева
мотивација за радно-правну употребу капитала довела у питање, а тиме
и социјална сигурност запослених. Другим речима, лимити морају бити
легални и легитимни. Легални – значи унапред предвиђени припосима
(когентним и аутономним) и тако свима доступни к знању у моменту
одлучивања о радноправној употреби капитала и рада; легитимни –
занчи оправдани и допуштени. Оправданост и допуштеност се везују
за потребе и природу процеса рада, интересне позиције оних који у
том процесу учествују, али и за сразмерност према циљу који се жели
постићи одређеним ограничењима (колоквијално: да не буде више штете
но користи од ограничења).2
2. Интересно помирење у вршењу нормативне власти
У сфери радних односа нормативну власт послодавац врши на два
начина: (а) једностраним доношењем општих правних аката (статута,
правилника); (б) споразумним путем – закључивањем колективних
уговора о раду и других споразума.
Први лимит нормативне власти послодавца лежи у чињеници
да се у радном законодавству примат даје споразумном начину. Тек
уколико се на тај начин не може нормативно уредити област радних
односа, могуће је исту уредити једностраним актима послодавца
(супституција споразумног хетерономнин начином регулисања). У
радном законодавству Србије постоји обавеза колективног преговарања
између послодавца и синдиката запослених (чак је извршење те обавезе
и орочено – у погледу њеног почетка и окончања). Не постоји обавеза
2 Сразмерност према циљу који се жели постићи лимитирањем послодавчеве
власти треба процењивати значајем интереса који се тим лимитима жели постићи.
Управо зато смо напред указали на итересни сплет који покрива правни садржај радног
односа (запослених, послодаваца и државе).
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закључивања колективног уговора о раду, јер би се то противило
филозофији преговарања. Дакле, постоји неизвесност у погледу исхода
процедуре колективног преговарања. Уколико се та процедура не
заврши закључивањем колективног уговора, или уколико се не спроведе
у границама предвиђених рокова, тада послодавац може једнострано
својим општим актом (правилником о раду) да регулише правни
садржај радног односа по свим оним питањима по којима је требао бити
регулисан колективним уговором (супституција колективног уговора
о раду – општим актом полсодавца). Овакву супституцију не треба
унапред одбацивати, јер ипак може допринети уравнотежењу интереса
запослених и послодавца, социјалном миру и стабилности. Она има и
добру и лошу страну. Добра страна наведене супституције огледа се
у томе што на овај начин долазимо до општег правног акта који стоји
између закона и индивидуалног уговора о раду који потписују запослени
(као појединац) и послодавац приликом заснивања радног односа. И тај
општи правни акт (правилник о раду) мора бити донешен по принципу in
favor laborem. У супротном биће ништав. Сем тога, иако код послодавца
није закључен колективни уговор о раду, њега вероватно обавезује
неки већ закључени колективни уговор о раду на вишем нивоу, а који
послодавца обавезује на нивоу гране или делатности којој он припада,
или на националном нивоу – општи колективни уговор. Тим вишим
колективним уговорима већ је обезбеђен одређени праг побољшања
радноправног положаја субјеката радног односа, у односу на закон, јер
у супротном не би био закључен. Испод тог прага послодавац не може
ићи у свом општем акту. Са друге стране, индивидуални уговор о раду
је обавезан као акт заснивања радног односа, и то је једини обавезни
споразумни акт који мора постојати у систему радних односа. Сви остали
споразумни акти су факултативни. Према томе, кад не би било нити
општег акта послодавца (правилника о раду) као супститута колективног
уговора, онда бисмо укупно аутономно регулисање радног односа свели
до нивоа преговора «у четири ока», између радника као појединца и
послодавца. С обзиром на чињеницу подређености (и правне и фактичке)
радника послодавчевој власти и на чињеницу постојања незапослености
(као перманентног пратиоца тржишта рада), уговори о раду се, у таквим
околностима, јављају као атхезиони уговори (уговори по приступу).
Истина, ту и Закон о раду обавезује као платформа за «индивидуално»
преговарање и закључивање уговора о раду, али тај закон садржи само
минималне услове, права и обавезе које се везују за радни однос.
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Слаба страна наведене супституције огледа се у чињеници што се
тако отвара додатни простор за заобилажење колективног преговарања
као најдемократичнијег начина регулисања радних односа, спречавања
интересних сукоба и нарушавања социјалног мира и стабилности. Заправо,
запостављају се колективна права из радног односа (социјални дијалог,
колективно преговарање, афирмисање споразмних метода у решавању
радних спорова итд.), што сужава путеве индустријске демократије.
Чињеница је да у Србији опада улога колективних уговора о раду, као
аката аутномног регулисања радних односа (одсуство националног –
општег колективног уговора о раду; мали број закључених посебних
или гранских колективних уговора у односу на укупан број постојећих
делатности и грана; све мањи број закључених колективних уговора
на нивоу послодавца, уместо да тај број расте–обрнута пропорција са
јачањем приватизационих процеса). И оно мало колективних уговора
који су били закључени, пошто се закључују на одређено вереме – три
године, ретко се који обнови или закључи нови. У таквим условима,
поменута супституција колективних уговора општим актом послодавца
отвара просторе за легално заобилажење колективних уговора. Са
друге стране, битна предпоставка за успешно окончање поступка
колективног преговарања јесте bona fides–добра воља или добра вера
преговарача да се заиста преговара са намером успешног окончања.
Међутим, послодавцу је често и лакше и једноставније да уместо путем
колективног преговарања (које се може претворити и у колективни радни
спор те довести чак и до штрајка запослених), сам једнострано та иста
питања која је требало да уреди колективним преговарањем регулише
правилником о раду.
Да ли се могу наведене негативне реперкусије супституције
колективног уговора општим актом послодавца избећи? Могу, али да
то појаснимо.
Наиме, сходно Закону о раду Србије из 2005. године,3 ако код
послодавца ниједан синдикат не испуњава услове репрезентативности
или синдикати нису закључили споразум о удруживању, односно
ако учесници у колективном преговарању не постигну сагласност за
закључивање колективног уговора, права, обавезе и одговорности уређују
се правилником о раду, односно уговором о раду. Значи, ово је резервни
и атипични начин аутономног регулисања радних односа. Називамо га
резервним, јер се користи онда када изостане закључивање колективног
уговора. Он је атипичан јер не одговара партнерској природи радних
3 «Службени гласник Републике Србије», бр.24/2005; 61/2005; 54/2009.
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односа4, односно није у духу аутономног регулисања радних односа
као двостранотеретних правних односа. Овај начин регулисања радног
односа неадекватно наглашава економску доминацију послодавца
дајући му шансу да сам регулише сопствени положај субјекта у радном
односу. Сем тога, наведени начин је можда типичан за акте пословођења
(привредно право), али не и регулисања радних односа (радно право). Зато,
наведеној супституцији овде нема места и није нужна. Супституцији
нема места, јер се, по правилу, разноврсни акти не могу супституисати
(колективни уговор – општим актом послодавца). Није ни нужна, јер
постоје и друга решења која могу да очувају социјални дијалог и дух
колективног преговарања и без репрезентативног синдиката. То су
решења која нуди Препорука МОР-абр. 91 о колективним уговорима
(пар.2). Према овој Препоруци, у наведеној ситуацији, могу преговарати
са послодавцем и представници заинтересованих радника, који су
правоваљано изабрани (саобразно националним прописима). То је,
дакле, само требало изричито предвидети Законом о раду. Пошто то
није учињено, постоји ипак могућност да се екстензивним тумачењем
чл.13. ст.1. Закона о раду изведе закључак да је допуштена могућност
закључивања колективног уговора путем представника запослених. Том
одредбом је предвиђено да запослени преко својих представника имају
право на учешће у преговорима за закључивање колективних уговора.
Питање је само ко се сматра представником запослених, односно да ли
се ту мисли на синдикат, односно синдикалне представнике запослених,
или се мисли на »радничке представнике« у смислу Препоруке бр.91,
Препоруке бр.143 о радничким представницима и Конвенције бр.135 МОР-а о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника
у предузећу, која обавезује Србију ? 5. Према чл.3. Конвенције термин
»раднички представници« означава лица која су призната као таква према
националним законима или пракси, без обзира да ли су: (а) синдикални
представници, наиме, представници именовани или изабрани од стране
синдиката или чланова тих синдиката; или (б) изабрани представници,
наиме, представници које су слободно изабрали радници предузећа у
складу са одредбама националних закона или прописа и колективних
споразума и чије функције не обухватају активности које су признате
као искључиви прерогатив синдиката у дотичној земљи.
4 У развијеним тржишним економијама колективни уговори су незамењиви акти
правног изражавања и уобличавања интересног тј. “конфликтног” партнерства. Види:
Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Editor,
R. Blanpain ,The Hague, 1998, стр. 405 и даље.
5 Додатак “Сл.л.СФРЈ”, бр.14/82.
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Дакле, сасвим је јасна разлика између термина »синдикални
представник« и »раднички представник«. На ту разлику се јасније
указује у одредби чл.5. Конвенције, која говори о међусобним
односу ових представника. Наиме, када у истом предузећу постоје и
синдикални представници и изабрани раднички представници, где год
је то потребно треба предузети одговарајуће мере да се обезбеди да се
постојање изабраних представника не користи да се поткопа положај
заинтересованих синдиката или њихових представника, као и да се
подстакне сарадња по свим релевантним питањима између изабраних
представника и заинтересованих синдиката и њихових представника.
Постоји, значи, терминолошка и суштинска разлика између
наведених представника запослених, али постоји и њихова функционална
и циљна комплементарност. Према томе, ако код пслодавца није основан
синдикат, или ниједан синдикат не испуњава услове репрезентативности,
или није закључен споразум о удруживању у потреби колективног
преговарања, у складу са Закона о раду, тада би раднички предтсваници
и послодавац могли преговарати. Истина у Конвенцији бр. 135. није
изричито поменута могућност да раднички представници преговарају
са послодавцем, али то проистиче из следећих чињеница: (а) чињенице
комплементарности функција и циљева синдикалних и радничких
представника; и (б) чињенице да се Конвенција бр. 135 у својој преамбули
позива и ослања на Конвенцију о праву на организовање и колективно
преговарање из 1949, која Србију такође обавезује, 6 а којом је предвиђено
да националним законодавством треба предузимати одговарајуће мере,
када је потребно, да се подстакне и унапреди развој и шире коришћење
процедуре добровољних преговора путем колективних уговора између
послодаваца и запослених. Једна од таквих мера била би, свакако, и
могућност закључивања колективних уговора између »радничких
представника« и послодаваца.
Друга опција јесте да се на републичком нивоу – Општим
колективним уговором ово питање уреди на начин и у духу наведених
конвенција и препорука МОР-а. Уосталом, таква могућност је
предвиђена и у самим конвенцијама. Посебно у конвенцији бр.135 (
чл.6.) је подвучено да се примена њених одредаба може обезбедити
путем националних закона или прописа или колективних споразума
или на било који други начин сагласан националној пракси. Значи,
могућности примене наведених решења нису »резервисане« само за
законску разраду. Шта више, овакав приступ у потпуности одговара
6 “Сл. л. ФНРЈ”, бр.11/1958.
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захтеву (чл.8. Закона о раду) да се колективним уговором могу уредити
повољнији услова рада од услова утврђених законом (регулисање радних
односа колективним уговором је повољнији начин и »услов рада« у
односу на њихово регулисање путем општег акта послодавца).
Горе смо скренули пажњу на још једно питање.То је питање намере
или жеље преговарача да преговарају са »добром вером« , како би се, по
правилу, исходило закључивање колективног уговора. Стандард »добре
вере« код колективног преговарања је њему толико иманентан да се
преговарање без тога своди на процедуралну формалност. У земљама
са развијеном традицијом колективног преговарања постоји обавеза
преговарања »са добром вером« (Good Faith Bargaining). У духу тога,
њихова пословна пракса није наклоњена коришћењу економске моћи и
притисака послодаваца у процесима преговарања,7 нити могућностима
супституције колективног преговарања хетерономним актима
послодавца. Закон о раду Србије дужност преговарања у доброј вољи
везује само за случај када треба наставити преговоре, пошто учесници
колективног уговора не постигну сагласност за закључивање колективног
уговора у року од 60 дана од почетка преговора (чл.3. став 3.).
Коначно, у настојању да се радни односи свакако уређују
колективним уговором, и тако лимитара нормативна власт послодавца,
чак и у ситуацији када се не постигне сагласност за његово закључивање
међу учесницима преговарања, треба користити и метод арбитражног
превазилажења таквих ситуација. Шта више, ако се у току преговора не
постигне споразум за закључивање колективног уговора, учесници треба
да образују арбитражу за решавање спорних питања и то најкасније
у року од 45 дана од дана започињања преговора. Дејство одлуке ове
интересне арбитраже споразумно утврђују учесници (чл.254. и 255.
Закона о раду).
Као што се види, и сам Закон о раду нуди, уз добру вољу
учесника колективног преговарања, одређене оквире у којима се може
»инсистирати« на закључивању колективног уговора. То уједно значи
и сужавање простора за регулисање радног односа једностраним актом
послодавца (ауторитарно регулисање радних односа).
Напослетку, на социјалном дијалогу и колективном преговарању
инсистира и европска и међународна пракса. Процеси европских
интеграција захтевају и интеграцију принципа преговарања (и то пре
свега индустријских концерна) комунитарног нивоа у нациналне оквире
регулисања односа и њихово међусобно уједначавање. У ствари, као
7 Labor Law – USA, Douglas L. Leslie, West Publishing Co. Minesota, 1992, стр.181.
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једна од препрека брже и ефектније хармонизације националних права
из ове области са радним правом ЕУ, наводи се управо неуједначеност
националних законодавстава по питањима колективних радних
права.8 У том смислу, указује се да је једна од важних перспектива
европског радног права, заправо, заједничка стратегија одбране и
очувања »социјално-колективног« карактера радног права управо
путем промоције и прихватања универзалних принципа колективног
преговарања на нациналним али и међународним нивоима9.
3. Интересно помирење у вршењу управљачке власти
Управљачка власт припада послодавцу, јер она извире из права
својине као најстаријег и најачег правног стожера. Радници имају право
да партиципирају у вршењу те власти, по основу свог рада и права на
рад, као млађег права у односу на право својине. У сваком случају,
границе управљачке власти послодавца могу да сежу до граница права
запослених на партиципацију у одлучивању. Те границе су растегљиве,
зависно од тога са којом врстом и типом партиципације се суочава
управљачка власт послодавца.
Управљачка власт послодавца и право запослених да партиципирају
у тој власти, имају као и свака друга власт и право своју својинску,
интересну и социјално-политичку подлогу.
Својинска подлога опредељена је својинским позицијама
запослених и послодавца у радном односу. Послодавац управља процесом
и условима рада по основу права својине над капиталом који је уложио
у радни процес. Међутим, и запослени, као власници радне снаге коју
улажу у радни процес, полажу право на управљање. Пошто се контрола
над процесом рада, условима и резултатима рада врши, заправо, помоћу
контроле над одлукама које се у том процесу доносе, то радници, другим
речима, полажу право на учешће (партиципацију) у доношењу одлука.
Интересна подлога права на учешће у управљању опредељена
је узајамношћу интереса запослених и послодавца. Интерес је
послодавца да путем учешћа запослених у управљању утиче на
њихову већу мотивацију, заинтересованост и одговорност за рад и
пословање послодавца. Интерес запослених је да путем партиципације
у управљању најнепосредније утичу на побољшање свог положаја код
послодавца. У том смислу, као водећи циљ партиципације запослених
треба да буде повезивање максималног просперитета послодавца са
8 О томе: Erika Szyszczak, EC Labour Law, Edinburg, 2000, стр.35.
9 Van Peijpe, T. Employment Protection under Strain, Kluwer Law Inernational, The
Hague, 1998, стр, 164.
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максималним просперитетом запослених.То се може постићи само већом
продуктивношћу рада, а партиципација је одговор на захтев времена да
се осигура растућа продуктивност рада. На тај начин партиципација
запослених у одлучивању се јавља као важан инструмент уравнотежења
интересног сукоба запослених и послодавца, односно обезбеђивања
социјалне стабилности радног односа и социјалне сигурности његових
субјеката.
Социјално-политичка подлога партиципације запослених садржана је у најширим друштвеним захтевима да се унапреди индустријска
демократија, као нераскидиви део опште – политичке демократије.
У литератури и у пракси, партиципација у одлучивању у ширем
смислу често се повезује и са колективним преговарањем. Са једне
стране, партиципација може бити надградња колективног преговарања,
уколико преговарање код послодавца постоји, тј. уколико су обезбеђене
претпоставке за колективно преговарање (организован синдикат,
репрезентативност синдиката, добра воља послодавца и запослених да
преговарају итд.). У том случају партиципација се јавља као реализација
онога што је у колективном уговору договорено. То се обично односи
на тзв. институционалне (законом и колективним уговором предвиђене)
форме партиципације. Али, ако код послодавца нису обезбеђене
претпоставке за колективно преговарање, онда се партиципација јавља
као «алтернатива» колективном преговарању, тј. одређене одлуке код
послодавца су резултат преговарања.10
Може се рећи да партиципацију у ширем смислу чине три
сегмената: (а) партиципација у форми информисања и консултовања
запослених; (б) партиципација путем преговарања (одлука послодавца
је резултат преговарања са запосленима); (ц) партиципација у оквиру
и преко одговарајућих институционалних форми–савети или други
органи запослених, или путем представника запослених у управљачким
телима послодавца ( представници запослених учествују у одлучивању
као равноправни чланови одређених управљачких органа и тела
послодавца).11

10 M. Thompson, Union – management relations, «Comparative industrial relations»,
London, 1991, p.101.
11 Мр Дејан Јовановић, Саодлучивање у привредним друштвима, магистарска теза
одбрањена на Правном факултету у Новом Саду,2007, стр.22.
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4. Интересно помирење у вршењу дисциплинске власти
Дисциплинска послодавчева власт произилази из чињенице да је
запослени правно подређен послодавцу. Правна подређеност значи да
у радном односу послодавац прописује унутрашњи радни ред, односно
радну дисциплину као правила о понашању радника на раду и у вези
са радом, а којих правила се запослени морају придржавати. У случају
повреде тих правила понашања, послодавац има право да кажњава
раднике који такве повреде чине.
Овако постављена дисциплинска власт послодавца има следеће
карактеристике.
Прво, дисциплинска власт произилази из нормативне и управљачке
власти, јер радни ред и дисциплину, као и казне за њено кршење,
прописује и о њима одлучује послодавац. Дисциплинска власт је у
функцији заштите нормативне и управљачке власти.
Друго, иако радни однос карактерише реципрочност права и
обавеза радника и послодавца (оно што је обавеза запосленог то је право
послодавца, и обрнуто), дисциплинска одговорност је једносмерна – само
радник одговара послодавцу, не и обрнуто. То уједно и карактерише
радни однос као специфични правни однос који се успоставља уговорним
путем (уговором о раду), за разлику од класичних уговорних односа
(грађанскоправног типа). Код класичних уговорних односа међусобно
дисциплинско кажњавање странака тих односа није могуће. Код
приватних уговорних односа повреда уговорених обавеза повлачи само
грађанскоправну одговорност (која је реципрочна или двосмерна), у
смислу обештећења оне стране која трпи штету (одштетна – репараторна
одговорност). Дисциплинско кажњавање и мере немају одштетни
карактер.
Треће, имајући у виду непосредну повезаност нормативне и
управљачке власти са једне стране и дисциплинске власти са друге стране,
с разлогом се може опонирати уговорној концепцији дисциплинске
власти. Према уговорној концепцији дисциплинске власти, уговор о
раду (као акт заснивања радног односа) јесте извор дисциплинске власти
послодавца, тј. запослени добровољно пристаје да послодавац организује
његов рад; уређује радни ред и одговорност за повреду истог. Међутим,
може се приметити да путем уговора о раду запослени заиста пристаје
да буде подвргнут дисциплинској власти послодавца, али он пристаје на
нешто што већ послодавац има као овлашћење. Напред смо показали да
то своје овлашћење послодавац има из свог права својине над средствима
за рад, а не из воље запосленог садржане у уговору о раду. Уговор о
46

Проф. др Предраг Јовановић, Интересни сукоби и социјална стабилност
у сфери радних односа, радно и социјално право, стр. 35-56, XVII (1/2013)

раду је само један од инструмента коришћења и потврде наведенених
послодавчевих власти, а не извориште тих власти. Ово потврђује и
чињеница да наведене власти послодавац може вршити у оквиру и преко
радног односа и у оним областима рада где се уговор о раду не користи
као акт заснивања и регулисања радног односа (држава као послодавац
запосленима у државним органима).
Четврто, дисциплиску власт послодавца одликује самосталност.
Ипак, самосталност послодавца у вршењу дисциплинске власти није
апсолутна. И она трпи извесна ограничења. У односу на претходне две
власти та ограничења су најмања. Ограничења могу бити интерна и
екстерна. Интерна су садржана у аутономној регулативи, а екстерна у
когентној регулативи.
У смислу интерне регулативе, код нормативне власти видели смо
да су значајни лимити садржани у договорном регулисању правног
садржаја радног односа (колективни уговори о раду, индивидуални
уговори о раду). Код управљачке власти послодавца партиципација
запослених у одлучивању представља значајан лимит. Дисциплинска
власт посредно трпи иста та ограничења, јер се изводи из нормативне и
управљачке власти. У оној мери у којој запослени могу путем колективног
и индивидуалног преговарања и путем партиципације при доношењу
одлука да утичу на правно уобличавање дисциплинске одговорности,
у тој мери постоје и лимити дисциплинске власти послодавца.
Што се тиче екстерних ограничења дисциплинске власти,
постоје најмање две групе разлога за њено постојање. Прво, у вршењу
дисциплинске власти послодавац најнепосредније тангира шире,
заједничке и опште друштвене интересе. Ово због тога јер се повреде
радних обавеза могу тицати не само извршавања радних задатака, већ
и кршења правила о клегијалности и међусобној фер сарадњи у радној
средини дајући одговарајући печат тој средини, о угледу професије и
институције у којој се ради, о радном моралу и професионалној етици
итд., што су социјалне вредности за које је заинтересовани и други
субјекти ван послодавца, те и сама држава. Ту се налазе легитимни
разлози да држава својим прописима у одређеној мери регулише и
ограничава дисциплинску власт послодавца. Друго, постоји извесна
сличност између дисциплинске и кривичне одговорности, јер се
овим путевима жели сузбити асоцијално, недопуштено понашање и
обезбедити предпостравке за одговарајуће кажњавање оних који се тако
понашају. Зато и дисциплинска власт, односно кажњавање радника од
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стране послодавца, мора бити прожета осећајем правде и етичности, а
то провоцира и заинтересованост државе за ту власт.
Конкретне манифестације екстерних лимита дисциплинске
власти послодавца огледају се у следећем. Прво, прописима су утврђена
начела по којима се води дисциплински поступак. Тиме је извршена
објективизација процедуре по којој се утврђује постојање повреде радне
обавезе и кривице запосленог за ту повреду, као основних претпоставки
за кажњавање запосленог. Повреда радне обавезе и кривица запосленог се
не могу претпостављати. Друго, повреде радних обавеза и дисциплинске
казне за те повреде морају унапред бити одређене, што искључује
арбитрерност послодавца у вршењу дисциплинске власти. Што се тиче
повреда радних обавеза, оне могу бити одређене и аутономним путем
(поштовање специфичности радних процеса), где долази до потпунијег
изражаја дисциплинска власт послодавца, али када су у питању
дисциплинске казне оне могу бити одређене само когентним путем, где
је максимално ограничена дисциплинска власт послодавца. Ово због тога
јер се управо код дисциплинског кажњавања желе обезбедити уједначени
приступи принципу правде и етичности. Сем тога, аутономним актима
код послодавца не могу се предвиђати дисциплинске казне, поред оних
предвиђених законом, јер то би значило погоршавање услова рада
запослених у односу на закон, а то је недопуштено и сваки такав акт
је по слову закона ништав. Треће, прописима су предвиђене гарантије
запослених да се изјасне о наводима које им послодавац ставља на терет
у вези постојања повреде радне обнавезе и одговорности за ту одбрану.
У вези са овим лимитом дисциплинске власти послодавца у ранијем
радном законодавству Србије било је извесних пропуста (Закон о раду
из 2001.), тј. није постојала обавеза послодавца да упозори радника на
постојање повреде радне обавезе што је значило његово лишавање права
на одбрану и што је супротно начелу контрадикторности.
5. Начела за помирење интересних
сукоба у сфери радних односа
Као што је познато, тржиште рада и капитала је предмет
интересовања и других грана права (грађанско, облигационо, привредно
или трговинско) по принципу уговорне или «комутативне правде», али
радно право на том тржишту наступа са позиције «социјалне правде» и
да «рад није роба» (основни принципи и у Међународном радном праву),
тежећи хуманизацији рада, заштити људског достојанства и других
нематеријалних вредности. Социјална сигурност, дакле, не подразумева
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само отклањање ризика који угрожавају материјални положај запосленог
и послодавца, већ и њихова нематеријална добра (углед, достојанство,
лични инегритет). Материјалне потребе су заиста примарне, али у
радном односу су људи са свим људским, хуманим потребама које,
такође, траже своје задовољење. Другим речима, сва људска права (као
и наведена социјално-економска права), своју коначну сврху имају у
обезбеђивању предпоставки за остваривање и заштиту врхунског права
– права на живот. И право на живот, у смислу савременог међународног
и домаћег права, има своју вишеслојност: право на заштиту биолошког
(физичког) и моралног интегритета; право на живот достојан човека; и
право на квалитетан живот. У смислу напред наведеног, постављена су
и најважнија начела радног права: (1) начело слободе рада; (2) начело
забране дискриминације; (3) начело социјално-материјалне сигурности
радника; (4) начело узајамности и солидарности; (5) начело хуманизације
рада, (али и друга начела).
5.1. Начело слободе рада
Право на рад и слобода рада зајемчени су Уставом, али то не
подразумева обавезу државе да сваком лицу које је спсобно за рад и које
жели да ради обезбеди и одговарајући посао, већ подразумева слободу
у којој су обезбеђени једнаки услови и могућности за остваривање тог
права (право на једнаке шансе за рад на било који начин, те и путем
заснивања радног односа код свих послодаваца и на свим радним
местима). Међутим, право на рад је једнако право само под једнаким
условима, односно то је неједнако право под неједнаким условима. Ову
неједнакост у погледу права на рад индукује проста чињеница да и људи
нису једнаки по својим физичким и инетелектуалним способностима,
по својим знањима, радним и стручним спсобностима (колоквијално:
захтев да прави човек буде на правом радном месту; или–за свакога није
сваки посао). Према томе, право на рад са слободом рада није никакво
апсолутно и безусловно право, већ трпи низ ограничења у потреби
заштите свих индивидуалних и друштвених интереса, о којима смо
напред говорили, а у сфери рада и запошљавања, и опет- под окриљем
правде као водиље права. Ограничења се тичу управо услова под којима
је могуће остваривање наведеног права. Ограничења, односно услови,
и овде, морају бити легални и легитимни. Легални – значи унапред
предвиђени прописима и са дејством erga omnes; легитимни – значи
допуштени и оправдани. Допуштеност и оправданост се везују за потребе
и природу процеса рада, али и за, како смо већ подвукли, сразмерност
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према циљу који се жели постићи одређеним ограничењима.12 Зато
ограничења морају бити сведена на најнужнију могућу меру. То важи,
пре свега за услове код заснивања радног односа, а нарочито опште
услове. Они су зато сведени на минимум (15 година живота), како би
омогућили што већем броју људи да остваре запослење, тј. право на
рад. Држава прописијући тај услов одговара својој обавези да обезбеди
одговарајуће услове за најшире остваривање права на рад.
Међутим услови код заснивања радног односа морају се тицати и
интереса послодаваца. Ради тога постоје и одговарајући посебни услови
за запослење. Њих прописију послодавац, полазећи од потреба процеса
рада и својих интереса.
Дакле, да би се једно лице запослило и тако остварило своју
социјалну сигурност–мора испунити одређене услове који се тичу
остваривања социјалне сигурности послодавца, али и ширих друштвених
интереса (да се што већи број људи запосли на себи одговарајућем послу,
оствари себи максималну зараду а послодавцу добит, те по том основу
и одговарајуће порезе и доприносе, социјалну стабилност и мир, што
ће утицати на социјалну сигурност и саме државе).
Из угла интересне равнотеже запослених, послодаваца, трећих
субјеката и саме државе у сфери запошљавања и рада и њихове социјалне
сигурности, треба посматрати и сметње код заснивања радног односа.
Наиме, сметње за заснивање радног односа су околности које
онемогућавају заснивање радног односа, иако једно лице испуњава опште
и посебне услове за рад на одређеном радном месту. Те околности чине
одређено лице неподобним за заснивање радног односа на одређеном
радном месту. Дакле, реч је о ratio personae и ratio materiae ограничењу
права на рад и слободе рада, јер лица са одређеним личним својствима
не могу да раде на одређеним пословима с обзиром на природу тих
послова. На тај начин, сметње су потенцијална опасност за нарушавање
принципа права на рад и слободе рада, али и сам Устав Србије дозвољава
релативизацију права на рад и слободе рада одредбом из чл.60. да се ово
право и слобода јамче у складу са законом. Према томе, законом се могу
предвидети не само услови за заснивање радног односа (околности које
код одређеног лица морају постојати), већ и сметње (као негативни услови
– околности које код одређеног лица не смеју постојати). Сметње доводе
до правне немогућности заснивања радног односа, иако одређено лице
12 Право на рад са слободом рада је елементарно људско право на егзистенцијалну
самосталност и достојанство једног лица и његове породице, те наспрам тога треба
вредновати значај сваке друге потребе која интересно тангира ово право и слободу.
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de facto испуњава све опште и посебне услове. Непоштовање сметњи
при заснивању радног односа повлачи непостојање радног односа као
валидног правног односа, већ се ту ради о фактичком раду.
Разлози и циљ постојања сметњи изводе се из разлога и циља због
којег се закон, у коме су сметње превиђене, доноси. Ради се о заштити
заједничких или ширих интереса који су својствени одређеном послу,
односно професији или делатности, заштити зајемчених права трећих
лица (државна служба, просвета, здравство итд.).
Сметње могу бити предвиђене explicite и implicite, односно
о сметњама се може говорити непосредно, као о околностима које
онемогућавају заснивање радног односа, или се те околности могу
констатовати тумачењем појединих одредаба закона. Нпр., о сметњама
се непосредно говори у чл.45 Закона о државним службеницима.13 Овом
одредбом је предвиђено да радни однос у државном органу не може
засновати лице које је осуђивано за кривично дело на казну затвора од
најмање 6 месеци или ако му је раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа.
Такође, Закон о пoлицији14 предвиђа неколико сметњи за заснивање
радног односа: постојање безбедоносних сметњи; постојање осуде за
кривично дело; постојање кривичног поступка у вези дела за које се
гони по службеној дужности итд.
На другој страни, посредним путем, сметње се могу констатовати
тумачењем. На пример, у смислу Закона о раду (који не говори explicite о сметњама), када се ради о томе да је неком лицу (које је у радном
односу) правоснажном одлуком суда, или другог органа, забрањено да
врши одређене послове, или ако је том лицу изречена мера безбедности,
васпитна или заштитна мера у трајања дужем од шест месеци, онда том
запосленом лицу по сили закона престаје радни однос. Према томе, може
се рећи да и лице које је незапослено, а коме су изречене односне забране
и мере, док оне трају не може да заснује радни однос на одређеним
пословима.
Сметње за заснивање радног односа треба разликовати од
ситуације када лице не испуњава услове за рад на одређеном радном
месту. Рецимо, не ради се о сметњама за заснивање радног односа код
лица које није навршило одређене године живота, а које се траже као
услов за рад на одређеним пословима (на пример – пунолетство као услов
13 «Сл.л.РС», бр.79/05;81/05;83/05;64/07;67/07;116/08;104/209.
14 Закон о полицији, «Сл.гл.РС», бр.101/2005; 63/2009. (одлука Уставног суда);
92/2012.
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за рад у државном органу), већ то лице не испуњава услове за заснивање
радног односа. Дакле, сметње се, у правилу, тичу оних околности које
нису повезане са општим и посебним условима за заснивање радног
односа (условима који су једнаки за све и који делују erga omnes), већ
су то околности или својства која се тичу само једног лица, а с обзиром
на одређене послове (иначе том лицу није ускраћено право на рад у
потпуности, већ само за одређени круг послова).
5.2. Начело забране дискриминације
Начело забране дискриминације (или недискриминације), тј.
пружања једнаких шанси и једнаког поступања према људима, јесте израз
правде и једнакости међу људима. Као такво, ово начело је део природног
права. У филозофији природног права идеја недискриминације, односно
једнакости и правде је увек заузимала централно место, и била је у духу
афирмације напред поменутих слобода и права која су обезбеђивала
социјалну сигурност човека.
У праву Србије забрана дискриминације има уставну и законску
утемељеност. Према Уставу Србије грађани су једнаки у слободама,
правима и дужностима и имају једнаку заштиту пред државним и другим
органима, без обзира на расу, пол, језик, веру, политичко или друго
уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање и друго лично
својство (чл.21.). Законом о раду (чл. 18.) предвиђен је принциоп забране
дискримининације на коме се темељи читав систем права, обавеза и
одговорности у индивидуалном радном праву. У ширем контексту,
о забрани дискриминације говори се и у другим прописима (Закон о
забрани дискриминације,15 Закон о равноправности полова116, прописи
о заштити лица са инвалидитетом и други).
Прецизније речено, у ужем–радноправном смислу, забрана
дискриминације односи се на : (1) услове за запошљавање и избор
кандидата за обављање одређеног посла; (2) услове рада и сва права
из радног односа; (3) образовање, усавршавање и оспособљавање; (4)
напредовање на послу; (5) отказ уговора о раду. У том смислу, Законом
о раду су дефинисани појмови: непосредна, посредна дискриминација
и узнемиравање, укључујући и сексуално узнемиравање у сфери рада.
У случајевима дискриминације, лице које тражи запослење, као и
запослени, може да покрене пред надлежним судом поступак за накнаду
штете. Опсег штете: (а) повреда права запосленог; (б) нарушавање
15 «Сл.гл.РС», бр.104/2009.
16 «Сл.гл.РС», бр.104/2009.
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здравља запосленог; (ц) материјална штета – изгубљена примања; (д)
нематреијална штета – страх, бол, поремећај психичке и емоционалне
равнотеже посебно ако је последица злостављања (мобинга)
5.3. Начело социјално–материјалне сигурности
Ово начело има два основна аспекта. Прво, може се говорити о
социјално–материјалној сигурнсоти радника као о елементу права на
рад. Право на рад претпоставља такво запослење које може да обезбеди
пристојну зараду, социјалну и материјалну сигурност (егзистенцију
радника – пристојан и квалитетан живот)), док ради, али претпоставља
и материјално обезбеђење радника за време незапослености. Друго,
социјално–материјална сигурност се може посматрати као принцип
који важи у регулисању права радника док су привремено спречени или
неспособни за рад у току трајања радног односа, као и по престанку
рада због одласка у пензију, или у регулисању материјалног обезбеђења
чланова породице радника за случај његове смрти.
Уставом Републике Србије наведено начело је јасно одређено.
Овим Уставом је предвиђено да обавезним осигурањем запослени, у
складу са законом, обезбеђују себи право на здравствену заштиту и друга
права за случај болести, права за случај трудноће, порођаја, смањења
или губитка радне способности, незапослености и старости и права на
друге облике социјалног осигурања, а за чланове своје породице – право
на здравствену заштиту, право на породичну пензију, као и друга права
по основу социјалног осигурања.
Права из социјалног осигурања за грађане који нису обухваћени
обавезним социјалним осигурањем уређују се законом.
Држава обезбеђује социјалну сигурност грађанима који су
неспособни за рад, а немају средства за издржавање.
Инвалидима рада се јамчи посебна заштита, у смислу обезбеђења
њихове социјално–материјалне сигурности.
Из напред реченог може се видети да је начело социјално–
материјалне сигурности, у крајњој линији, усмерено на стварање осећаја
код радника да су сигурни у свој социјално-економски положај и да
се њихов положај у будућности неће погоршавати. Другим речима,
социјално-материјална сигурност подразумева активности које треба
да обезбеде стабилан положај појединца на раду и у друштву и да
елиминишу осећање социјалне угрожености, без обзира на то одакле
та угроженост може да наиђе.
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5.4. Начело узајамности и солидарности
Ово начело омогућује да се једним делом и у појединим ситуацијама
права из радног односа и социјалног осигурања везују за потребе радника
и осигураника и њихово задовољење, а не за њихов рад, радни допринос
и допринос фондовима осигурања. Отуда, узајамност и солидарност
претпоставља улагање средстава свих радника и осигураника у одређене
фондове, а коришћење тих средстава од стране оних којима је то потребно.
На тај начин ово начело има важну улогу у обезбеђивању интересног
уравнотежења радноправних позиција субјеката радног односа, али и
у погледу обезбеђивања социјалне сигурности и социјалног мира као
ширих друштвених вредности.
Наведено начело се користи код обезбеђивања најнижих
зарада и других исплата, када се средства за ове сврхе обезбеђују из
фондова резерви или фондова солидарности (нпр. у случају стечаја);
затим код обезбеђивања одређених права из социјалног осигурања на
терет одговарајућих фондова (за здравствено осигурање и пензијско–
инвалидско осигурање) итд. Јер, у поменуте фондове улажу сви радници
и осигураници, док су на раду и у осигурању, а средства користе они
којима је то потребно и када наступи осигурани социјални ризик (накнаде
зарада за време боловања; пензије по основу старости и инвалидности;
породичне пензије и др.).
5.5. Начело хуманизације рада
Иако је радни однос, како смо напред приказали, правни израз
интересног компромиса радника и послодаваца, ипак положај странака
у том односу базира и на начелу хуманизације. Хуманизација рада у
радном односу значи да се субјекти тог односа, са свим међусобним
правима, обавезама и одговорностима, ипак не могу одвајати од њихових
људских особина и потреба. Права, обавезе и одговорности у радном
односу перманентно се крећу у правцу што већег приближавања
потребама радника и послодавца као људских бића. Систем тих
права, обавеза и одговорности, иако је пре свега интересно заснован,
ипак омогућује странкама у радном односу да једна другу виде као
равноправне партнере и људска бића која са одговарајућом пажњом,
међусобним поштовањем и достојанством заснивају и остварују те
односе (предпоставке достојанственог рада и живота у радној и животној
средини).
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Ово начело је и норматинво изражено. Према Уставу, свако је
дужан да поштује слободе и права других и одговоран је за то. Јамчи се
лично достојанство и сигурност човека, поштовање људске личности.
Неповредиви су људско достојанство и право на приватни живот човека.
Према томе, укупно радно законодавство треба да омогући човеку
да кроз рад и радне односе афирмише себе као ствралачко биће, али и као
личност са свим својим друштвеним, културним, образовним и другим
потребама. Рад је створио човека (Енгелс), но данас се може рећи да је
рад услов и облик живота човека. Живот је готово незамислив без рада,
не само из егзистенцијалних разлога већ и због тога што кроз рад човек
испољава и потврђује своју генеричку суштину.
Начело хуманизације рада је стални пратилац (можда не
најважнији) свих позитивних промена које су до сада спроведене на плану
скраћивања радног времена и повећања слободног времена, заштите
на раду и заштите животне и радне средине, социјалног осигурања и
обезбеђења образовања и усавршавања радника итд.
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Predrag Jovanović, Full professor
Faculty of Law Univesity of Novi Sad
CONFLICT OF INTERESTS AND SOCIAL SТАBILITY
IN THE FIELD OF LABOUR RELATIONS
Summary
Labour relations are characterised by strong (existential) conflict of
interest between the employee and the employer. Therefore, labour relations
must represent a legal term of the balance of interest of its entities, in order to
be stable and have perspective. In other words, there is reciprocity of rights
and obligations of the entities in labour relations. However, the employer is
a stronger party, both legally and factually. The traditional task of labour
law is to mitigate that legal and factual inequality of the employee and the
employer to the extent necessary to ensure social security of employees and
the employer himself, and social milieu and stability of the society as a whole.
To this effect, appropriate limitations of the employer’s authority are incorporated into the labour relations and appropriate principles for the operation
of the system of labour relations are determined.
Keywords: employer, employee, labour relations, conflict of interest,
social security, collective bargaining, participation, discipline responsibility,
social peace.
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Изворни научни чланак*
UDK: 349.3:364

СОЦИЈАЛНО ПРАВО И СОЛИДАРНОСТ1
Апстракт: У раду се разматра солидарност као вредност
и начело у социјалном праву. Солидарност, која извире из
човекољубља, доборочинства, људскости, прожима у већој или
мањој мери радно и социјално права. Анализира се настанак
и развој социјалног права са становишта солидарности.
Начело солидарности се испољава и у систему професионалног
и универзалног социјалног осигурања, односно социјалне
сигурности, а прожима и систем социјалне заштите. Своје
место солидарност потврђује и у другим сегментима социјалног
права, у оквиру онога што би се могло назвати variae социјалног
права.
Кључне речи: солидарност, социјално право, социјална сигурност,
социјална заштита.

1 Чланак је настао као резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета
у Београду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ (правни,
економски, политички и социолошки аспекти)“
* Рад примљен: 25.07.2013.
Рад прихваћен: 11.08.2013.
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1. Солидарност – вредност и начело у социјалном праву
Начело солидарности2 (дистрибутивна правда) је коректив начела
узајамности (комутативна правда). Мада се врлина солидарности
испољавала током историје знатно пре настанка социјалног права у виду
милосрђа/доброчинства (световног и верског), начело солидарности,
које извире из врлине човекољубља (Caritas Deus est), је иманентно
социјалном праву, које припада области јавног права (тако да се од
индивидуалне врлине – хуманих појединаца, претвара у колективну
врлину засновано на снази закона, као израза опште воље за хуманим
друштвом). Начело солидарности се испољава у различитим
облицима. Јавља се као међугенерацијска солидарност, која омогућује
стицање права осигураних лица (по правилу издржаваних чланова
породице осигураника) по основу уплата доприноса осигураника.
Солидарност се испољава у виду унутаргенерацијске или хоризонталне
солидарности (између здравих и болесних; запослених и незапослених)
и међугенерацијске или вертикалне солидарности.3 Међугенерацијска
солидарност долази до изражаја нарочито код нефундираних
фондова обавезног пензијског и инвалидског осигурања, пошто се из
доприноса осигураника (радноактивног становништва: запослених;
самозапослених/предузетника; пољопривредника) врши исплата
социјалних престација корисницима права по основу социјалног
(пензијског и инвалидског) осигурања. Солидарност претпоставља
да ће млађе генерације радноактивног становништва бити вољне да
наставе са уплатама доприноса у нефундиране фондове пензијског
2 Реч солидарност потиче од латинске речи solidaritas - заједничка обaвеза;
узајамна одговорност; свест о потреби узајамне одговорности; М. Вујаклија, Лексикон
страних речи и израза, Просвета, Београд, 1988, стр. 857.
3 D. Pieters, Social Security: an Introduction to the Basic Principles, second editionrevised, Kluwer Law International, 2006, стр. 29. У циљу праведније расподеле укупно
расположивог посла, ублажавања међугенерацијске тензије (потребе младих за
запошљавањем), закључују се и „уговори генерације“ (фр. contrat de génération) –
у Француској је 2012. закључен Национални међугенерацијски уговор од стране
репрезентативних социјалних партнера. Уговором генерације, уз финансијску помоћсубвенције послодавцу (4000 евра годишње), охрабрује се запошљавање (на неодређено
време и са пуним радним временом) млађих од 26 година и уз очување запослења
старијих од 57, уз међугенерацијско преношења знања и овлашћења. Услов за добијање
трогодишење субвенције је то да послодавац није прибегао колективном отпуштању
у последњих шест месеци и да неће прибећи отпуштању (из економских разлога)
запосленог старијег ог 57 година током примања субвенције. Реализација помоћи је
условљена закључивањем колективног уговора (или акционог плана), уз сагласност
савета запослених, са роком важења од три године; Service-Public.fr. Le site officiel de
l administration française
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осигурања – pay us as you go („систем текућег финансирања“), како би
се и садашњој генерацији запослених из доприноса наредних генерација
обезбедила средства за исплату пензија, с тим да садашње генерације
неће постављати захтеве који би представљали несразмеран трошак
за будуће генерације радноактивног становништва.4 У последњих
пар деценија, штавише, долази до подизања животне доби за стицање
права на старосну пензију, што је у функцији финансијске одрживости
(I стуба) пензијског система, који је у низу држава угрожен услед
старења становништва, (релативно) високе стопе незапослености,
односно неповољног односа радноактивног становништва и пензионера,
неодговарајуће заштите здравља и безбедности на раду и повећања броја
инвалидских пензионера, као и могућих злоупотреба при додељивању
инвалидских пензија.
Солидарност долази до изражаја и у обавези послодаваца да из
сопствених средстава у еквивалентном износу доприноса осигураника
уплаћују за своје запослене доприносе за обавезно социјално
осигурање. Солидарност се изражава и у обавези послодавца да из
сопствених средстава исплаћује социјална давања (накнаду зараде) за
случај привремене спречености за рад у одређеном периоду (првих 30
дана у домаћем; првих 60 дана у црногорском праву). Солидарност
обезбеђује да независно од неуплате доприноса, у случају наступања
осигураног случаја, осигурана лица, по основу одређене правне
везаности са осигураницима (по правилу издржавани чланови породице)
стичу права из социјалног осигурања – потребе осигураних лица а
доприноси осигураника изражавују начело солидарности. Солидарност
се нарочито испољава у области здравственог осигурања, у погледу
права на здравствену заштиту, где је најшири круг осигураних лица
која остварују право на здравствену заштиту. Поред тога, начело
солидарности се изражава у погледу права на инвалидску пензију,
и то више у погледу услова за стицање права на инвалидску пензију
услед повреде на раду или професионалне болести (независно од стажа
осигурања) него услед повреде ван рада или болести (где се поставља
додатни услов у погледу минимума стажа осигурања у зацвисности од
година живота осигураника). Солидарност долази до изражаја нарочито
код остваривања права на породичну пензију, где у случају смрти
издржаваоца (осигураника или корисника старосне/инвалидске пензије),
4 D. Pieters, op. cit., str. 29. Насупрот систему нефундираних фондова, јавља се
систем фундираних фондова, односно „капитализованог пензијског система“ ( fully
funded pensions; capitalized pension system), у коме се пензија обрачунава на основу
уплаћених доприноса током радног века увећана за добит коју је остварио фонд.
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издржавана лица стичу право на породичну пензију до одређеног
животног узраста (деца), односно после навршења одређених година
живота осигураних лица (удовица/удовац, чланови шире породице). На
солидарности је засновано право на новчану накнаду за случај телесног
оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести, као и
право на помоћ и негу другог лица.
Солидарност, као коректив узајамности, подразумева извесно
„преливање“ средстава између осигураника различитог имовног стања,
што се огледа, поред осталог, у прописивању најниже пензије (чиме се
одступа од класичних начела социјалног осигурања и укључује ratio
социјалне заштите/помоћи).5 Начело солидарности долази до изражаја
и при одређивању општег бода, јер се висина старосне/инвалидске
пензије добија множењем личног бода и општег бода. Вредност општег
бода уведена је из разлога солидарности, као компензација за ширење
обрачунског периода са 10 (најповољнијих, узастопних) година на
укупни период осигурања.6
2. Настанак и развој социјалног права из угла солидарности
А) Недиференцирани методи заштите од социјалних ризика
Приватна и јавна помоћ. Доброчинство – верско (милосрђе) и
световно. Пре настанка социјалног права, које се везује за прве облике
интервенционизма државе/јавне власти у виду јавне/социјалне помоћи
(сиромашког права – poor law), а знатно пре настанка права социјалног
осигурања, одређена заштита немоћним лицима се пружала током
историје захваљујући човекољубљу појединаца, владара, цркве. Током
Средњег века помоћ се пружала, захваљујући алтруистичким моралним
побудама, доброчинству приватном или јавном – од стране цркве, краља,
племића, у окриљу професионалних корпорација.7 Данас, такође, следећи
5 A. Ravnić, Osnove radnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog, Zagreb,
2004, стр. 232. У домаћем праву солидарност долази до изражаја на начин да се из
буџета Србије обезбеђују средства за најниже пензије.
6 П. Јовановић, Радно право, Нови Сад, 2012., стр. 461.
7 P. Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, Paris, 2009., стр. 2. Верска дужност
помагања лица у стању потребе постојала је и у античкој Грчкој и старом Риму. Од
XIV века као носиоци (узајамне) помоћи све више се јављају професионална удружења
(занатлија, трговаца), која обезбеђују помоћ за случај болести, смрти и незапослености.
Најзад, средњовековни градови пружају помоћ подстицањем оснивања задужбина
(фондација), али још увек се однос државе према сиромашнима заснивао прописивањем
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моралну идеју великодушности и доброчинства, делују добротворне
организације, које пружају материјалну и моралну подршку лицима у
стању социјалне потребе, односно код којих наступи социјални ризик. Ту
су и савремени послодавци филантропи (гр. philantrōpía - човекољубље)
који баштине традицију од послодаваца филантропа и социјалиста
утописта: Р. Овена, Ш. Фуријеа, Сен-Симона. Врлина доброчинства,
која извире из љубави према човеку, је са настанком социјалног права
постала темељ „природне солидарности“, успостављене јавноправним
нормама, као „обавезна“ солидарност коју су грађани изабрали дајући
легитимитет на демократским изборима политичким станкама које
се залажу за успостављање система обавезног социјалног осигурања/
сигурности. То посебно долази до изражаја у уставима савремених
правних и социјалних држава, где се субјективна права на социјалну
сигурност и право на социјалну помоћ јемче као основна социјална људска
права. Тек крајем XIX века установа јавне помоћи као мера социјалне
политике државе задобија легитимитет. После Другог светског рата
установа јавне помоћи – инспирисана вредношћу доброчинства, бива
замењена установом социјалне помоћи – заснована на националној или
„природној“ солидарности. Али, на дугом путу достизања до установа
јавне и социјалне помоћи испречио се либерализам XIX века.
Либерализам XIX века – економски либерализам (Смита, Рикарда,
Малтуса, Мила) спречио је законодавца да интервенише до пред крај
XIX века (како би пружила сигурност најпре жртвама професионалних
ризика – несрећа на раду). Додуше, већ после француске грађанске
револуције, у (Монтањарској) Декларацији о правима човека од 1793.
је било прокламовано право на опстајање (droit de subsistance), следећи
идеју о јавној помоћи као природном праву сваког човека и светом
дугу државе да сиромашним грађанима обезбеди егзистенцију, али је
ова идеја имала вилински век. Наиме, током класичног либерализма,
држава није интервенисала да успостави систем социјалне помоћи за
изнемогла лица, јер „нико не може рачунати на предохрану коју није у
стању да сам себи прибави“, уз изузетак за случај „озбиљне потребе“
(енг. dare need principle).8 Слобода предузетаништва и немилосрдна
тржишна конкуренција либералног капитализма не познају солидарност
окрутних казни за скитнице и просјаке. Ближе: М. Ступар, Социјална политика, Рад,
Београд, 1963, стр. 31-34; Р. Пешић, Развој социјалног осигурања са нарочитим освртом
на социјално осигурање у ФНРЈ и његове развојне тенденције, Београд, 1954., стр. 5-6.
8 P. Morvan, op. cit., str. 3; C. Bec, Assistance et égalité dans le système français de
protection sociale in MiRe, Comparere les systèmes de protection sociale en Europe du Nord
et en France. Rencontres de Copenhague , Vol. 4, 1999, стр. 140.
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и хуманост као друштвену вредност – солидарност и хуманост остају
као могуће врлине ретких појединца (послодавца филантропа, попут Р.
Овена), али нису вредности на којима почива друштво/систем.
Грађанскоправна одговорност као правна техника накнаде штете
због одређених ризика (објективна одговорност по основу опасне ствари
или опасне делатности као последица индустријализације током XIX
века), има своје лимите ефикасности, пошто претпоставља солвентност
штетника, мада гаранцијски фондови (у случају стечаја, карактеристични
за другу половину XX века и право ЕУ) доприносе ублажавању ризика
инсолвентности дужника. Грађанскоправна одговорност је неадекватна
техника кад су у питању ризици који не настају услед радњи трећих
лица - нпр. болест или старост.9
Штедња и осигурање. Штедња је техника индивидуалног
обезбеђења од социјалног ризика, чије појединци добровољно
преузимају одговорност за сопствену економску и социјалну сигурност.
Системска слабост ове технике је у томе што штедњу не може себи
да приушти знатан број радника са нижим примањима, односно
радника који издржавају више чланова породице. Узајамна помоћ и
узајамно осигурање.- Осигурање (фр. assurance) и друштва за узајаману
помоћ (фр. mutualité) су технике накнаде за случај социјалног ризика,
засноване на начелу добровољности/факултативности и професионалне
солидарности. При том, (премијско) осигурање карактерише то да
осигуравајуће друштво има за циљ профит (добит – осигуравач у замену
за премије осигурања/доприносе осигураника гарантује исплату накнаде
за ризик који наступи), док код мутуализма (организама/друштава за
узајамну помоћ – фр. les sociétés de secour mutiel; eng. friendly societies10) циљ није профит, пошто организам/друштво за узајамност само
управља фондом за рачун својих чланова, односно јавља се само као
посредник између осигураника - чланова друштва за узајамну помоћ.11
9 J-P. Chauchard, Droit de la sécurité sociale, L.G.D.J, Paris, 2010, str. 5-6. У
француском праву је почетком XX века законодавац предвидео режим објективне
одговрности за случај несрећа на раду, уз прописивање паушалне накнаде штете; P.
Morvan, op. cit., стр. 3.
10 До оснивања друштава за узајамну помоћ, којима се потврђује вредност
братства, долази у последњим деценијама XVIII века у Енглеској ( friendly societies)
а у Француској (société de secours mutuels) и другим европским државама у првој
половини XIX века.
11 J-P. Chauchard, op. cit., str. 6; P. Morvan, op. cit., стр. 2; T. Поповић, Радно право,
Београд, 1980, стр. 284-285; П. Јовановић, Радно право, Београд, 1993, стр. 334.
Својеврсни ембриони мутуализма, јављају се у Европи већ од XIII века. Тако,
Кутенбершка (наводи Макса Ледера; према, И. Перић, Југословенско социјално
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Мутуализам је био посебно развијен у XIX веку међу радницима који
обављају ризичне послове (нпр. рудари или радници на железници), тако
да у случају несреће/болести, члан друштва за узајамну помоћ стиче
право на помоћ из фонда друштва. Друштва за узајамну помоћ или
братства су одиграла значајну улогу у настанку обавезног социјалног
осигурања као претеча државног социјалног осигурања. Либерални
капитализам је био заснован на начелу слободе – liberté, док је начело
братства - fraternité своје почетне облике испољавања у заштити од
социјалних ризика имало у облику мутуализма (у оквиру друштава
за узајамно осигурање или у оквиру радничких синдиката – благајне
узајамне помоћи).
Б. Диференцирани методи заштите од социјалних ризика:
социјално осигурање – професионално и универзално. Систем социјалног
осигурања настаје поткрај XIX века и карактерише га обавезност
осигурања (законско осигурање), јавноправна природа, нелукративни
циљ, везаност за рад/професионалну активност - Бизмарков модел
професионалног осигурања, заснован на дорриносима запослених
и послодаваца (и њиховом учешћу у управљању осигурањем самоуправљање), успостављеног у периоду између 1883. и 1889. за
случајеве болести радника, несрећа на раду, инвалидности и старости.
Током Другог светског рата, суочени са изазовима борбе против
пет „гигантских зала“ (немаштине, болести, незнања, прљавштине
и беспослице), у Великој Британији се успоставља модел социјалне
сигурности за целокупно становништво, независно од професионалне
активности и доприноса (начело универзалности), односно универзалног
социјалног осигурања - Бевериџев модел националног/универзалног
социјалног осигурања за све у стању потребе, са униформним
законодавство, Београд, 1931, стр. 149). У домаћој литератури се указује на могућу
претечу братимских каса узајамне помоћи у средњовековној Србији у области рударства
(Саси су били први рудари и постоји вероватноћа да су собом донели и идеју о касама
узајамне помоћи), у контексту Закона о рудницима деспота Стефана Лазаревића од
1412., пошто су рудари имали одређене облике самопомагања. Мада, за ову тезу нема
поузданих података/извора (М. Миленковић, Т. Миленковић, Запошљавање у Србији
од зачетка до ослобођења земље 1944, књига I, Београд, 2002, стр. 14). Оснивање
еснафских удружења за узајамну помоћ се јавља у средњем веку и на подручју Белгије
за случај болести, старости, инвалидности или превремене смрти храниоца породице, а
у Енглеској у XV веку, како би се на начелу солидарности обезбедила давања у случају
болести и смрти, као и накнада за превоз незапослених лица који запослење потраже
у другом месту; V. Langendonck, Belgium – International Encyclopedia of Laws, Social
Security Law, Vol. 1, Kluwer Law International, 2008, стр. 16; S. Honeyball, Employment
Law, Oxford University Press, 2011, стр. 1.
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социјалним престацијама независно од висине зараде/прихода којима се
покривају сви основни социјални ризици (начело општости), конципиран
у Великој Британији 194212, заснован на паушалним доприносима или
порезима. Бевериџев систем социјалне сигурности, концепцијски
унапређенији у односу на Бизмарков модел, како у погледу проширења
заштите на сва лица, тако и у погледу увођења елемента превенције
у систем социјалне сигурности, укључује: а) универзално социјално
осигурање; б) социјалну помоћ; в) мере превенције ризика болести и
незапослености. Немачки и француски систем социјалне сигурности
се сврстава у категорију професионалних режима са више фондова/
каса социјалног осигурања, док је британски систем, прихваћен и у
скандинавским земљама, универзални режим са јединственом касом
социјалног осигурања. Поред ова два основна модела – Бизмарков и
Бевериџев, јављају се и мешовити модели, који комбинују елементе
оба основна модела у појединим гранама социјалног осигурања, што је
условило да се у класификацији модела у оквиру државе благостања,
поред либералног и корпоративно-континеталног, јави и нордијски или
скандинавски тип, а своје специфичности имају и јужноевропске државе
благостања. Другим речима, системи социјалне сигурности могу бити
засновани на комутативној или дистрибутивној правди: а) комутативна
правда је уткана у модел професионалног социјалног осигурања – статус
запосленог/радноактивног лица као обвезника уплате доприноса, уз
послодавца (do ut des Бизмарковог модела); док је дистрибутивна правда
темељна вредност модела универзалног система социјалне сигурности
– статус грађанина (Бевериџев модел – заснован на идеји водиљи да
„човека треба ослободити од стања потреба“13, прихваћен у Великој
Британији, Данској, Ирској, Канади, Аустралији): Отуда, ове моделе
12 Британски парламент је 1942. усвојио документ Social Insurance and Allied
Serveces, који почива на начелу да „свако треба да буде ослобођен од стања потребе“,
односно да му се гарантује задовољење основних животних потреба из „општег буџета“,
уз начела универзалности, униформности и централизованости.
13 Антрополошка потреба за социјалном сигурности налаже, у име националне
солидарности, да држава/друштво осигура да ова потреба буде задовољена – тзв.
дуг издржавања (фр. la dette alimentaire), чак „свети дуг“ (la dette sacré), коју је Устав
Француске од 1848. назвао „братском помоћи“ лицима која су неспособна за рад); J-P.
Chauchard, op. cit., str. 542; J.-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, Paris, 1977,
стр. 131. Такав дуг издржавања држава, међутим, нема у нео-либералном моделу, пошто
овај модел почива на вредности индивидуализма (а не солидарности), односно на начелу
примарне одговорности појединца за заштиту од социјалних ризика, с тим да држава
пореским олакшицама стимулише појединце да се укључе у режиме добровољног
приватног (здравственог и пензијског) осигурања.
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карактеришу социјалне престације по основу доприноса или независно
од доприноса, као и на комбинованом моделу (contributory, non-contributory and combined allowences) у вези са ризицима. Упоредноправна
изучавања показују да се јавља мноштво варијетета ових основних
модела-система у циљу достизања securitatis socialis universalis.14
Семашков модел – совјетски систем социјалне сигурности се
развијао у бившем СССР-у од 20-их година XX века (са којим значајну
сличност посебно у здравственој заштити има каснији Бевериџев модел
социјалне сигурности, такође финансиран из пореза) и послужио као
инспирација за друге социјалистичке државе после Другог светског
рата. Успостављен је био целовит систем осигурања од социјалних
ризика за све раднике (у државном/друштвеном сектору, док су све до
1960-их година ван система остали занатлије, сељаци колхозници и
помоћно кућно особље), утемељен на универзално схваћеним потребама,
уз обавезу државе и послодаваца да финансирају систем (порезима на
зараде које су уплаћивали послодавци, а не и запослени), и уз поверавање
функције управљања синдикатима радника (мада је од 1937. управљање
пензијским фонодовима поверено министарствима за питања социјалне
сигурности на нивоу федералних јединица). Имајући у виду концепт
административног запошљавања и опште дужности рада, политику
пуне запослености, овај систем социјалне сигурности је из каталога
социјалних ризика искључивао ризик незапослености, а доследно овим
(идеолошким – у социјализму је негирано постојање беде и сиромаштва)
постулатима сматрало се да је непотребно организовање система
социјалне помоћи.
Златни период развоја система социјалне сигурности у европским
оквирима је забележен током три деценије после Другог светског рата.
У овом периоду дошло је до проширења концепта социјалне сигурности
у правцу хоризонталног – уношење нових елемената у садржину
појма социјалне сигурности што је имало за последицу да се појам
социјалне сигурности прошири на све активности државе благостања15)
и вертикалног ширења – са области заштите од социјалних ризика и
14 Тако, јавља се и нордијски/скандинавски или социјалдемократкси модел државе
благостања, где се социјална права заснивају на статусу грађанина, а не у тој мери на
доприносима из радног односа као у континенталном систему; G. Esping-Andersen, Les
trois mondes de l’Etat-providence, PUF, Paris, 2009; D. Pieters, The Social Security Systems
of the Member States of the European Union, Intersentia, 2002, стр. 132-133; Б. Лубарда,
Радно право – Расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Београд, 2012,
стр. 266-267.
15 J.-J. Dupeyroux, op. cit., стр. 14.
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на област превенције социјалних ризика (посебно у погледу ризика
болести и незапослености). Друга тенденција је превазилажење разлика
између Бизмарковог и Бевериџевог модела, тако да се у многим државама
успоставља мешовити модел социјалне сигурности. Афирмација права
на социјалну сигурност као основног субјективног људског права водила
је извесном напуштању комутативне концепције социјалне сигурности
(Бизмарковог модела), у правцу утврђивања „објективног и минималног
садржаја права на социјалну сигурност“, тј. садржине права на социјалну
сигурност која је загарантована сваком лицу независно од доприноса
корисника престација.16 Другим речима, преовладава редукционистички
концепт програмског карактера социјалних права у корист концепта
недељивости и узајамној условљености и међузависности основних
људских права, тако да се право на социјалну сигурност и право
на (новчану) социјалну помоћ сматрају (утуживим) субјективним
социјалним правима17, што потврђује и пракса међународних надзорних
тела (нпр. Пракса Европског комитета за социјална права у погледу
РЕСП-а (чл. 12 и 13); пракса Европског суда за људска права (у ширем
контексту права на уживање имовине).
3. Тенденције и савремени изазови социјалног
права/социјалне сигурности
Основни изазови система социјалне сигурности су у вези са
економским процесима – посебно у условима глобализације; изменама
у организацији рада – флексибилизација радног односа и масовна
и дуготрајна незапосленост; демографским променама – старење
становништва, односно криза наталитета и продужење животног
века захваљујући квалитету живота и услова рада, као и условљено
променама у структури породице – раст самохраних породица.
Демографске промене, старење становништва и растући број самохраних
породица, су водили расту значаја социјалних престација за издржавање
породице (ширу здравствену заштиту и дечије додатке). Озбиљан удар
и на одрживост система социјалне сигурности/осигурања представљала
је финансијска криза, повећањем стопе незапослености, повећањем
трошкова услед старења становништва.18 Долази до преиспитивања
модела система социјалне сигурности, Како би се очувала финансијска
16 Ibidem.
17 A. Ravnić, op. сit., стр. 229-232.
18 P. Morvan, op. cit., str. 5-6.
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одрживост система (редуковао буџетски дефицит), што се постиже
смањењем броја социјалних престација, пооштравања услова за стицање
права по основу социјалног осигурања/сигурности (нпр. продужењем
стажа осигурања и подизањем старосне доби за стицање права на
старосну пензију; обрачун висине пензије с обзиром на укупан стаж
осигурања, односно уплаћене доприносе, а не на бази (10) најповољнијих
година стажа за осигураника). Све то је праћено „реинкарнацијом“
концепције laisser-faire на крају прошлог и почетком овог века (која
је препоручивана земљама транзиције након пада Берлинског зида),
односно позивања на примарну одговоност појединца за сопствену
економску и социјалну сигурност, односно враћање на технике узајамног
и премијског осигурања, како би се системи социјалне сигурности
учинили „конкурентнијим“, што је у европским оквирима (ширења
ЕУ) водило афирмацији правила конкуренције и у области пружања
здравствених услуга (фр. démentèlement social). Питање је да ли Европа
може да очува свој социјални модел у условима глобализације, уколико
се не подигну стандарди социјалне сигурности у светским оквирима.
4. Право социјалне заштите и солидарност
Право социјалне заштите19 је синтагма која се најчешће користи
за скуп правних норми којима се успоставља систем социјалне заштите,
односно уређује социјалноправни однос који се успоставља између
установе социјалне заштите и лица/породице у стању социјалне
потребе (недостатка основних средстава за достојанствен живот) у циљу
обезбеђивања минималне материјалне сигурности – достојанственог
живота и социјалне укључености, очувања и унапређења породичних
односа. У садржај социјалног права улази само део социјалне заштите,
пошто су одређени делови социјалне заштите предмет радног права
(нпр. одсуство са рада ради неге детета), пореског права (нпр. пореске
олакшице), породичног права (нпр. издржавање детета) и стамбеног
права (субвенције за изградњу станова).20 Солидарност се испољава и у
погледу услуга социјалне заштите и новчане социјалне помоћи. Од права
социјалне заштите треба разликовати право на социјалну заштиту, као
субјективно право физичког лица у стању социјалне потребе/корисника,
19 Доношењем Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) је
престао да важи Закон о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности
грађана („Сл. гласник РС“, бр. 36/1991, 79/1991, 33/1993, 53/1993, 67/1993, 46/1994,
52/1996, 29/2001, 84/2004, 101/2005, 115/2005)
20 А. Ravnić, op. cit., стр. 228.
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које се испољава као право на услуге социјалне заштите и право на
материјалну подршку (првенствено право на новчану социјалну помоћ).21
5. Variae социјалног права и солидарност
По свом предмету и садржају јављају се разнородни сегменти
социјалног права, који измичу стандардној подели социјалног права
на социјалну сигурност/осигурање и социјалну заштиту, пошто се
ради о разнородним основима стицања социјалних права, за које је
тешко наћи заједнички именитељ – еx variis causarum figuris социјалног
права. Стога су као variae социјалног права у којима долази до изражаја
начело солидарности укључују питања социјалног становања, посебне
заштите деце и породице, као социјалног обештећења, односно права
бораца, ратних, војних и цивилних инвалида и жртава рата. У новијем
упоредном праву се у предмет социјалног права постепено укључује
посебна заштита жртава кршења основних људских права, жртава
насилног злочина, као и посебна заштита жртава обавезне вакцинације.
Под социјалним становањем подразумева становање одговарајућег
стандарда за домаћинства која из економских и других разлога не
могу да обезбеде стан по тржишним условима, уз подршку државе/
територијалне аутономије/локалне самоуправе.22 У питању је становање
које нема финансијску мотивацију као примарну, односно становање
социјалне природе, које се омогућава лицима која нису у стању да
постану власници стана/куће, лицима којима је потребно посебно
прилагођавање услова становања (нпр. лицима са инвалидитетом), који
су остали без одговарајућих средстава и др. лица којима је потребна
помоћ (нпр. бескућници), социјално становање.23 Право на решавање
21 ЗСЗ, чл. 3 и 4. .
22 Закон о становању („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
23 D. Hughes, S. Lowe, Social Housing and Policy, Butterworkhs, London, Dublin &
Edinburgh, 1995, стр. vi. У далекој прошлости, својеврсни облици социјалног становања
јављају се у периоду феудализма у оквиру прихватилишта при црквама (Душанов
законик од 1349) или у оквиру караван-сераја у којима је коначиште за путнике
било бесплатно. Енглеска је прва држава која је успоставила владину одговорност
за благостање народа, а на основу Poor Relief Act од 1601. било је предвиђено и то
да се оснују прихватилишта (almshouses) за бескућнике (што је претеча савременог
концепта социјалног становања) – M. C. Jasper, Esq., Social Security Law, Оceanaʼs
Publishings, Inc., N.Y., 1999, стр. 1. Један од посебно важних разлога развоја социјалног
становања била је потреба за обезбеђивањем војних и цивилних жртава рата, што је на
системски начин законски регулисано посебно после Првог светског рата, укључујући
и Србију, односно Краљевину СХС/Југославију. После Другог светског рата се, са
растућом кризом традиционалне породице, повећањем броја породица које се распадају,
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стамбених потреба у оквиру социјалног становања у домаћем праву
имају лица која испуњавају два услова: да су без стана (одговарајућег
стандарда) и да својим приходима не могу да обезбеде стан по тржишним
условима. Као основна мерила за утврђивање реда првенства јављају
се: стамбени статус, висина примања, здравствено стање, инвалидност,
број чланова домаћинства, имовно стање. У одређивању реда првенства
по основним мерилима, предност за решавање стамбених потреба
имају лица која припадају рањивим друштвеним групама: а) деца без
родитељског старања; б) самохрани родитељи, породице са више деце,
самачка домаћинства; в) млади и лица старија од 65 година, г) лица са
инвалидитетом; лични војни инвалиди, породични војни инвалиди,
цивилни инвалиди рата; д) избеглице и интерно расељена лица; ђ) Роми
и припадници других друштвено рањивих група.24
Појам социјално обештећење обухвата мере заштите засноване
на националној солидарности коју обезбеђује држава лицима која су
претрпела штету као последица рата као атипичног ризика, који се по
свом обиму и последицама не могу упоредити са другим ризицима. На
тај начин се изражава посебно признање жртви рата и обезбеђује им се
економска и социјална сигурност. Нико не треба да прекомерно трпи
чак и у јавном интересу (одбрана земље), а национална солидарност се
базира на концепцији о једнакости грађана у сношењу терета (Ђ. Тасић),
која доводи до давања одштете лицима која су поднели несразмерно већу,
нарочиту жртву за добробит (слободу) других чланова друштва.25 Србија
до уједињења. Пре законског интервенционизма државе у овој области,
брига о ратним инвалидима је била препуштена породици, пружала се у
верским установама и од стране војсковођа који су бринули о ветеранима
који су постали инвалиди.26 У домаћем праву је до признавања накнада за
жртве рата дошло још у другој половини XIX века, како би се охрабрили
српски војници у борби за независност. Инспирисан француским
законодавством (творац првог нацрта је био Француз Иполит Монден), је
донет Закон о установљењу инвалидског фонда за изнемогле и у служби
осакаћене војнике (1863).27 Године 1878. усваја се Закон о потпори војних
јавила потреба за социјалним становањем деце без родитељског старања, самохраних
родитеља, породица са више деце; D. Hughes, S. Lowe, op. сit., стр. 22.
24 ЗСС, чл. 10.
25 М. Ступар, op. сit, стр. 338. и 340.
26 Н. Мрвић-Петровић, Љ. Ковачевић, П. Вукасовић, приредили, Правна заштита
војних инвалида и породица погинулих ратника са збирком прописа, Београд, 2003, стр. 19.
27 Творац првог нацрта закона је био Француз Иполит Монден, прво министар
војни у Кнежевини Србији
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инвалида и породица погинулих, умрлих и несталих, који прави поделу
на потпуне инвалиде и полуинвалиде (за које се предевиђа првенство у
запошљавању на послужитељским местима при министарствима, као
и на пословима/звања која су могли обављати у грађанској државној
служби). Краљевина СХС/Југославија. После Првог светског рата, када је
остало око 500.000 ратних инвалида, у Краљевини СХС се збрињавање
војниух инвалида и цивилних жртава рата вршило по затеченим
прописима, да би се донео модерно конципиран Инвалидски закон 1925.
год. Због недостатка средстава знатно рестриктивнији Инвалидски закон
се доноси 1929.28 Социјалистичка Југославија - ДФЈ/ФНРЈ/СФРЈ. После
Другог светског рата борцима и жртвама рата је пружана правна заштита
на високом нивоу (међу најбољима у упоредном праву29). Закон о ратним
војним инвалидима и Закон о мирнодопским војним инвалидима од
1946. су предвидели дванаест видова државне помоћи за војне инвалиде
и осам мера у корист чланова њихових породица,а војни инвалиди су
имали и приоритет у запошљавању (предузећа су била у обавези да
запосле најмање 10% ратних инвалида).30 Позитивно право Србије. Закон
о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
од 1998.31 није предвиђао право на приоритетно запошљавање војних
ветерана, као што је то случај са домаћим правом у периоду социјализма.
Домаћи Закон о основним правима бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица (1989)32 и Закон о правима цивилних инвалида
рата (1996)33 предвиђају: а) право на борачки додатак; б) права војних
и мирнодопских инвалида; в) права породица палих бораца и војних
инвалида; г) права породица цивилних инвалида ратата.34
Циљ радног и социјалног права је и подршка породици и посебна
заштита деце. Како „дечје питање није искључиво породично питање
и брига родитеља, него и питање друштва, целине, државе, јер су деца
на крају крајева будућа држава“35, део социјалног права (и социјалне
28 Н. Мрвић-Петровић, П. Вукасовић, Љ. Ковачевић, op. cit., стр. 42-55.
29 Ипак, овим законима није пружена заштита припадницима Војске Краљевине
Југославије у рату од 6. до 17. априла 1941. или у саставу савезничких армија, што је
историјска неправда која је исправљена тек са доношењем Закона о основним правима
бораца, војних инвалида и породица палих бораца 1998. године.
30 Н. Мрвић-Петровић, П. Вукасовић, Љ. Ковачевић, op. cit., стр. 58-74.
31 „Сл. лист СРЈ“, бр. 24/1998, 29/1998, 25/2000. и „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005.
32 „Сл. гласник РС“, бр. 54/1989.
33 „Сл. гласник РС“, бр. 52/1996.
34 С. Јашаревић, Социјално право, Нови Сад, 2010, стр. 338-356.
35 С. Видаковић, Наши социјални проблеми, Београд, 1932, стр. 33; преузето из:
Б. Шундерић, Социјално право, Београд, 2009, стр. 128.
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политике) је посебна заштита деце и породице, односно друштвена
брига о деци и породици. Нарочито после Другог светског рата ова
област социјалног права доживљава експанзију, како на међународном
плану, тако и у упоредном законодавству. На међународном плану,
у оквиру УН, се одговарајуће одредбе садрже у Општој декларацији
(заштита брака и породице; право мајке и детета на старање и помоћ36
– чиме је започет процес интернационализације права на социјалну
сигурност), Међународном пакту о грађанским и политичким правима;
Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима, у
Конвенцији о заштити материнства од 1952, као и Конвенцији о правима
дететеа од 1989. Конвенција о правима детета гарантује право детета
на социјалну сигурност. У циљу заштите деце и породице дошло је
до успостављања УНИЦЕФ-а (Међународног фонда за помоћ деци), а
МОР је донео низ конвенција и препорука: две конвенције (138 и 182)
су сврстане у Декларацији о основним начелима МОР-а, о којима се
редовно периодично сачињава глобални извештај и прати примена, а
од значаја је низ конвенција о заштити материнства, међу којима је и
најновија Конвенција бр. 183 о заштити материнства. Концепт посебне
заштите породице и деце у упоредном праву37 се у основи заснива на
подстицању наталитета и пружању накнада за подизање деце. То се
постиже: а) мерама посебне заштите деце и подршке породици по основу
рада/радног односа38; б) мерама социјалне заштите-помоћи (материјално
и социјално угроженим породицама или породицама које се суочавају
са поремећајима у функционисању); в) општим мерама финансијске
и сличне подршке породици и деци (у оквиру пореских олакшица и
ослобођења - нпр. при плаћању пореза на имовину, доходак). С обзиром
на карактер/врсту помагања, разликују се три вида подршке породици
и деци: финансијски видови помоћи; натурална давања (смештај,
храна, огрев и сл.) и услуге (социјални рад, предшколско образовање,
саветовање родитеља и др.). Породичне престације/бенефиције могу да
буду засноване на концепту једнаких давања или условљена одређеним
36 „Мајке и деца имају право на нарочито старање и помоћ. Сва деца, рођена у
браку или ван њега уживају исту социјалну заштиту“; Универзална декларација, чл.
25, ст. 2.
37 Прве државе које су признале право на дечији додатак су биле Белгија (1930) и
Француска (1932), прописујући обавезу за послодавце да тако доприносе издржавању
деце својих запослених; Б. Тимотић, Х. Анђелски, Здравствено законодавство, Београд,
2004, стр. 16.
38 У циљу помирења професионалног и породичног живота, тежи се развоју
„политике пријатељског односа према породици“; K. Christopher, Family-Friendly Europe,
The American Prospect Magazin, April 8, 2002; према С. Јашаревић, op. cit, стр. 316.
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мерилима (приходима, бројем деце, узрастом, похађањем школе,
здравственим стањем детета или родитеља).39
Друштвена брига о деци и породици у Србији.40 Мада је у Србији
традиционално изражена солидарност према сиромашним породицама и
посебно ратној сирочади, што потврђују уредбе и закони доношени током
XIX и XX века, ова област социјалног права није имала одговарајући
правни оквир ни између два светска рата.41 После Другог светског рата, у
периоду социјализма ова област социјалног права се уређује на високом
нивоу, тако да је био развијен обухватан и квалитетан систем заштите
деце и породице. Током транзиционог периода долази до снижавања
нивоа заштите, односно рестриктивности права и услова за њихово,
умањења износа новчаних социјалних престација, кашњења у исплати
престација. Нови систем се успоставља Законом о друштвеној бризи
о деци (1992).42 Позитивно право. Закон о финансијској подршци
породици са децом43 има за један од најважнијих циљева сузбијање
„беле куге“, односно подстицање наталитета. Финансијском подршком
породици са децом се тежи подстицању рађања деце, побољшању услова
за задовољење основних потреба деце, као и подршци материјално
угроженим породицама са децом, децом са сметњама у развоју и деци
без родитељског старања.
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SOCIAL LAW AND SOLIDARITY
Summary
The paper deals with solidarity as value and principle of social law.
The analysis includes key elements of social security systems, both professional and universal systems, and development of comaparative and domestic
social law. Professional social insurance and social assistance, as well as
variae of social law are treated from the point of view of (professional and
national) solidarity.
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ФЛЕКСИБИЛНОСТ И СИГУРНОСТ РАДНОГ
ОДНОСА У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ
МАКЕДОНИЈЕ (развој и перспектива)
Апстракт: Флексибилност радног односа омогућава послодавцима прилагођавање на променљиве економске односе и
флуктуацију на тржишту. Сигурност радних односа представља
стабилност запошљавања и увећану заштиту радницима.
Флексигурност представља доктрину која покушава да
успостави равнотежу између флексибилности и сигурности на
тржишту рада. Аутори илустрију основне институте у радном
законодавству Републике Македоније којима се анализирају
индекс законске заштите радних односа. Законска заштита
радних односа аутори ће анализирати кроз стандардни радни
однос (уговор о раду на неодређено време), нестандардни радни
однос (уговор о раду на одређено време и привремено агенцијско
запошљавање) и колективно отпуштање.
Кључне речи: флексибилност, сигурност, индекс законске
заштите радних односа, стандардни радни односи, нестандардни
радни односи, колективна отпуштања.
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Увод
Регулисање институција на тржишту рада је у директној корелацији са правним оквиром у којем се налази флексибилност и сигурност
радних односа. Они су пак одраз динамичности у развоју радног
права и његове способности за адаптирање ка економским односима и
политичком систему сваке државе.
У периоду након Другог светског рата, индустријске односе,
укључујући и индивидуалне радне односе између радника и послодаваца у европским земљама карактеришу стабилност и социјални
протекционизам. Оваква ситуација је резултат свеукупних макроекономских индикатора и доминантне економске идеологије. Просечни степен
раста у земљама западне Европе за период између 1950-19731 године је
износио 4,8%.2У оквиру овог периода, као доминантну економску доктрину
препознајемо нео-кејнзијанизами државу благостања, која промовише
пуну запосленост. Такође, индустријски односи се карактеришу и
релативно високим степеном синдикалне заступљености, која се кретала
од 40 до 50% од укупног броја запослених,3 док индивидуални радни
односи у највећем делу су се заснивали закључивањем уговора о раду
на неодређено време и пуно радно време.
Златни период завршава са првом нафтeном кризом 1974. године
која је означила крај јефтине енергетске ере. Она је иницирала и промене
доминантне економске мисли, која је извазвала отворену дебату усмерену
ка модификовању законских прописа у развијеним земљама, укључујући
ту и радно законодавство.
Ново економско окружење је било разлог за веће промене у
регулацији (односно дерегулацији) институција тржишта рада и
индустријских односа, као рефлекса глобализације, промене у структури
економске делатности, технолошких промена, промена у организацији
производње и раста незапослених. Додатно, промене у индустријским
односима се карактеришу и са рапидним падом нивоа синдикалне
заступљености и покривености колективним уговорима.4
1 Говор се о тзв. „златним годинама капитализма”, појам који је употребио
француски економиста и социолог J. Fourastiė, во eсејот “Les Trente Glorieuses”(Paris,
les Editions Fayard, 1979)
2 P.Temin,The golden age of European growth reconsidered, European Review of
Economic History, 6 – 2/22, Cambridge 2002
3 H. Lesnsch, Trade Union Density in International Comparison, Institut der deutschen
Wirtschaft (IW), 2004
4 Према податцима са интернет стране www.worker-participation.eu, просечна
синдикална густина на нивоу ЕУ износи 23 %.
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У глобализацији, државне границе и географске удаљености
губе кључну улогу у организовању производње, понуде и потражње
добара и услуга. Глобализација је директно везана са међународном
конкуренцијом. Процес либерализације трговине и производње
доприноси умањењу конкурентности производа западних земаља на
глобалном тржишту, због релативно виших трошкова радне снаге.
Други релевантни разлог који се односи на нове изазове регулисања
тржишта рада, представља увећање учешћа услужних делатности у
националном дохотку развијених земаља или тзв. терцијаризација.5
Последица ових промена представљају и увећани ниво запослености у
услужном сектору (терцијалном сектору), на рачун аграра и производње
(примарни и секундарни сектор) који обухвата од 60 до 70% од укупног
броја запослених, у западним земљама. Технолошке промене у последње
четири деценије могу да се посматрају кроз две димензије. Прва димензија се огледа у супституцији рада – интензивних са капитално
интензивним методама производње (замена људског рада са савременом
техником производње и роботиком). Друга димензија, односи се на
савремене информатичко-телекомнуникационе технологије у процесу
рада. Оне успостављају радикално нови приступ у организацији рада и
извршења у пословно производном процесу.
Коначно, структурне реформе изазвале су и увећање незапослености у свим развијеним земљама алармирајући потребу за високо
квалификованом радном снагом.
Неолиберални теоретичари и официјалне политике релевантних
универзалних институција и организација (ММФ, Светска банка,
ОЕЦД) су инспирисали дебату за економску дерегулацију, укључујући
и дерегулацију тржишта рада. Ипак, успостављање безусловне дерегулације тржишта рада може да производе негативни социјални ефекат,
ерозију загарантованих права радника из радног односа и умањену
социјалну заштиту. Последња истраживања утицаја политике дерегулације у земљама средње и источне Европе указују на асиметричне
резултате у укупним перформансама тржишта рада.6 Отуда, произилази
и основна препорука да је потребна пажљива селекција и комбинација
мера флексибилности и сигурности на рачун аутоматске дерегулације
радних односа.
5 О овоме види: официјални сајт OECD за статистику. http://stats.oecd.org/
6 S. Cazes I А.Nesporova, Fleksigurnost (Relevantan pristup za srednju I istočnu
Europu), TIM press, 2007.
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1. Флексибилност радних односа
Појава доктрине флексибилности радних односа потиче из периода
пре другог светског рата, но истинска примена сусреће се у периоду
замене неокејнзијанске са неолибералном економском парадигмом,
средином седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог века.
Теорија о флексибилности радних односа упућује на четири
вида ограничавања, који се јављају као потенцијалне препреке у
модернизацији тржишта рада.7 Прва ригидност односи се на рестрикцију
у радном законодавству које гарантује сигурност и дуготрајност
радних односа радницима код истог послодавца. Сложени поступак
престанка радног односа, лимитирање допуштених основа за отказ
и велики трошкови у форми отказних рокова и отпремнина делују
дестимулативно за послодавце који траже флексибилније адаптирање
на настале промене. Друга ригидност, односи се на организацијскофункционални аспект у реализацији пословно-производних активности.
Строги законски прописи онемогућавају увођење флексибилног радног
времена и политике радно-породичног баланса. Трећа ригидност се
односи на нефлексибилност класификација уговора о раду. Отсуство
такозваних атипичних уговора о раду лимитира праг за запошљавање
радника у сагласности са акутним потребама послодаваца. Коначно,
четврта је усмерена ка регулисању плата и колективних уговора. Наиме,
прописи о минималним платама и колективно преговарање на гранском
нивоу генеришу увећане трошкове рада. Флексибилност радних односа,
доприноси и умањењу сегментираности тржишта рада. Законска заштита
радних односа и стандардни уговори о раду заступају интересе постојеће
радне снаге, односно тзв. инсајдера. Незапослени, неактивни и социјално
маргинализована лица (тзв. аутсајдери) се суочавају са баријерама
приликом запошљавања и због тога атипични уговори треба да буду у
функцији стимулисања запошљавања одређених категорија лица која су
у опасности од социјалне искључености (млади, жене, хендикепирани
радници и слично).
Флексибилност радних односа представља поливалентну категорију која обухвата неколико различитих аспеката радних односа. Она
може да се поистовети са флексибилношћу запошљавања (заснивања)
и отпуштања (престанка радног односа). Флексибилност запошљавања
и отпуштања (hiring and firing flexibility) означава релаксирање
стандардних радних односа, који се традиционално заснивају на
7 О овоме види: A. Bronstein, International and Comparative Labour Law, Current
Challenges , ILO 2009

78

Др Тодор Каламатиев, мр Александар Ристовски, Флексибилност и
сигурност радног односа..., радно и социјално право, стр. 75-98, XVII (1/2013)

неодређено време. Флексибилност запошљавања отвара могућност
за институционализацију алтернативних–атипичних8уговора о раду.
Флексибилност у отпуштању, односи се на скраћивање административних
поступака и трошкова отказивања индивидуалних уговора о раду на
неодређено време и колективних отпуштања. Флексибилност може да се
повеже и са начином регулисања услова на раду и слободе менаџерисања
са људским ресурсима код послодавца. Флексибилност у регулисању
услова рада може да обухвати и уређивање радног времена (флексибилно
радно време, рад у сменама и политику креирања радно-породичног
баланса). Слобода менаџерисања са људским ресурсима поредставља
тзв. функционалну флексибилност којом се омогућава хоризонтална и
вертикална мобилност радника код послодавца (рад у групи, тимски рад,
рад код куће и могућност за напредовање у унутрашњој хијерархији).
Флексибилност у регулисању радног времена и функционална флексибилност, представљају квалитативне аспекте флексибилности и они су
у великој мери подржани од стране радника.
Покушај да се илуструје прегледна класификација свих варијанти флексибилности радних односа је сложен процес. У теорији
се сусреће више различитих модела који гравитирају ка две групе
флексибилности, а то су: интерна и екстерна флексибилност. Оне садрже
неколико специфичних подгрупа међу којима се издвајају: нумеричка,
функционална и финансијска флексибилност. Ипак, ова класификација
облика флексибилности не може да се ограничи на постојеће форме, због
присуства тзв. хибридних варијанти флексибилности.
Интерна флексибилност радних односа обухвата неколико
подвидова флексибилности и то: интерна нумеричка флексибилност;
интерна функционална флексибилност и интерна финансијска (платежна)
флексибилност. Интерна нумеричка флексибилност обухвата варијације
у броју радних часова радника кроз: прековремени рад, скраћено
радно време или флексибилно радно време. Интерна функционална
флексибилност обухвата менаџерисање са квалификованом радном
снагом која може да изврши више различитих радних задатака.
Интерна функционална (платежна) флексибилност предвиђа дерогацију
стандардних механизама утврђивања плата колективним уговорима. Она
се састоји од модела плаћања који су оријентисани према резултатима и
учинку рада, на рачун традиционалних модела и обрачунавања плата
8 Неки теоретичари критикују назив „флексибилни“, односно „атипични“ уговори.
Они сматрају да употреба овог термина неутралише негативне последице закључивања
таквог уговора о раду. Они сматрају да атипични уговори о раду треба да се називају
„несигурни или неизвесни“ уговори (eng: precarious work).
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према радним часовима одређеног радног места. Рад са непуним радним
временом и други његови облици (маргинални рад, рад по позиву,
мини рад) садрже карактеристике свих претходних подвидова интерне
флексибилности.9
Екстерна флексибилност радних односа, обухвата идентичне
подвидове флексибилности као и интерна флексибилност. Екстерна
нумеричка флексибилност омогућава прилагођавање процеса рада
ка тржишним осцилацијама по основу слабљења критеријума за
запошљавање и отпуштање радника, односно употребљавање уговора
о раду на одређено време или привремено агенцијско запошљавање.
Екстерна функционална флексибилност представља метод одржавања
или увећавања квалификација радника у периоду структурних промена.
Екстерна финансијска (платежна) флексибилност садржи мере за
умањивање трошкова послодавцима у вези са плаћањем радника.
Основни облик екстерне финансијске флексибилности, представља
модел субвенционисања запошљавања као дела активне политике
тржишта рада.
2. Сигурност радних односа
Сигурност радних односа, представља мултидимензионални
сет мера и прописа којима се осигурава стабилност запошљавања и
прихода радника. Мере и прописи за сигурност радних односа су у
супротности са захтевима флексибилности. Док се први залажу за
рестриктивне прописе за отказивање индивидуалних уговора о раду
и колективних отпуштања и преферирају ка стандардним уговорима
о раду на неодређено време, други предвиђају релаксирање режима
запошљавања и отпуштања радника.
Постоје различити облици сигурности радних односа у радном
и социјалном праву. Према једној класификацији сигурност тржишта
рада може да се илустрије кроз четири облика и то: сигурност радних
односа, сигурност запошљавања, сигурност прихода и комбинована
сигурност.10 Сигурност радних односа обухвата одредбе којима се
регулише заснивање и престанак радних односа, као и колективно
отпуштање. Сигурност запошљавања се односи на креирање могућности
за унапређивање способности радника и нивоа реинтеграције на тржишту
рада. Она се не ограничава на стабилност радних односа запослених
9 B. Keller, H. Seifert, Atypical Employment and Flexicurity, Management review, vol
16, issue 3, 2005
10 T. Wilthagen, Flexicurity Pathways, Turning hurdles into stepping stones, June 2007
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код једног послодавца, већ садржи услове за запошљавање радника
код другог послодавца након престанка радног односа. Сигурност
запошљавања значи и скраћивање периода незапослености радника
између два запослења. Сигурност прихода се повезује са конструисањем
успешног система осигурања радника у случају незапослености. Она
обухвата и регулисање минималних плата и других облика који су у
домену социјалне заштите радника. Коначно, комбинована сигурност
на тржишту рада се састоји од допуњавања радних односа другим
активностима и обавезама радника, који често потпадају у сферу
приватног живота.11 Овај облик сигурности има квалитативну функцију
и обухвата различите прописе којима се уређује плаћена, односно
неплаћена одсуства, одсуства због образовања и усавршавања, одсуства
због бременитости, рађања и родитељства и други облици креирања
радно-породичног баланса.
3. Флексигурност
Државе које реформишу своје тржиште рада у контексту глобалних
друштвено-економских промена, не усуђују се да успоставе моделе
екстремне флексибилности, нити пак да одржавају екстремну сигурност
радних односа. Сигурност радних односа ограничава стварање нових
радних места, увећава трошкове и умањује конкурентност послодаваца,
продубљујући јаз између радника (инсајдера) и незапослених
радника (аутсајдера). С друге стране, постоји више аргумената који
урушавају мит о успешности флексибилизације тржишта рада.
Аргументи против екстремне флексибилности, указују на постојање
позитивне корелације између виших плата, већих права радника
из радног односа и повећане продуктивности у радно-производном
процесу.12 Оптимална продуктивности радника може да се постигне
кроз стабилан и дуготрајан радни однос. Отуда, можемо закључити
да контрадикторност која се појављује између флексибилности и
сигурности радног односа, у извесној мери ствара и контрадикторност
између приоритета умањене незапослености и увећане продуктивности.
Умешност законодавца и креатора политике тржишта рада се састоји
у изналажењу компромисног нивоа флексибилности и сигурности
који би синхронизовали квантитативне аспекте (стопу запослености и
11 Andersen, S.Kaj, Mailand, Mikkel, The Danish Flexicurity Model, Dpt of Sociology,
Univesity of Copenhagen, 2005, str.22
12 A. Bronstein, International and Comparative Labour Law, Current Challenges ,
ILO 2009
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незапослености) са квалитативним аспектима (пристојан рад и повећана
продуктивност). Савремено упоредно право, овај компромис приступа
назива флексигурност.
У теорији се сусреће више дефиниција флексигурности. У
зависности од приступа, флексигурност може да се дефинише као
политичка стратегија, стање на тржишту рада или аналитички
концепт.13 Друга дефиниција објашњава флексигурност као социјалну
заштиту флексибилне радне снаге,14 или као међусобно супституисање
флексибилности и сигурности на тржишту рада.15 Флексибилност
изражена кроз тзв. атипичне уговоре о раду треба да буде консолидована
са побољшањем квалификација за проналажење нових саодветних
запошљавања, једнак третман као и омогућавање једнаког приступа
атипичних радника до система за социјално осигурање. Она се односи
на фелксибилизацију стандардних радних односа која не сме да дерогира
сигурност радника и нормализацију атипичних радних односа која не
сме да узурпира флексибилност послодаваца.16
Хронолошки, флексигурност произилази из покушаја одређених
земаља западне Европе да нивелишу разлике између неолибералног
притиска за повећање флексибилности и традиционалне социјалне
сигурности тржишта рада. У овом процесу, флексигурност је подстакнута
и академске заједнице која проучава радно и социјално право. На
међународном плану, сматра се да аутори концепта флексигурности
су професор Ханс Андријансен и министар рада и социјалне послове
Холандије Ад Мелкерт.17 Према њима, флексигурност представља
супституцију сигурности радних односа са сигурношћу запошљавања.
Они предлажу умањење законске заштите стандардног радног односа,
на рачун побољшања услова радницима који заснивају атипични радни
однос. Финално обликовање парцијалних најава за флексигурност
се остварују у Закону о флексигурности и сигурности Холандије из
1999. године, који представља први позитивно правни пропис из ове
области. Концепт флексигурности Холандије постепено постаје водећи
13 J.Kulušič, Isplati li se fleksibilnost, TIM press, Zagreb, 2009
14 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Varieties
of flexicurity: reflectionson key elements of flexibility and security. Dublin, March 2007
15 A. Tangian, Towards Consistent Implementation of Flexicurity, IPSE (Institut de
Protection Sociale Europėen), July 3, 2008
16 О овоме види: T.Wilthagen, Flexicurity Pathways, Turning hurdles into stepping
stones, June 2007
17 О овоме види: A. Tangian, Flexicurity, Flexinsurance and The European Commission’s
Green Paper: Modernising Labour Law to Meet the Challenges of the 21st Century
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модел регулисања тржишта рада у великом броју европских земаља.
Аутентичне карактеристике флексигурности запажамо и у Данској.
Дански модел фелксигурности карактерише висок ниво флексибилности
(ниска сигурност радних односа и ниски трошкови престанка радног
односа), висока социјална сигурност (дарежљиве надокнаде за време
привремене незапослености) и висока сигурност запошљавања (активна
политика на тржишту рада).18 Отуда, овај модел у теорији се још назива
„златни троугао“.19 Аустријски модел флексигурности се одликује
увођењем тзв. флекси-осигурања.20 Оно се у Аустрији остварује по
основу Закона о отпремнинама из 2002. године.21 Овај закон омогућава
акумулацију новчаних средстава намењених за отпремнине радника,
који постоје доступан у моменту престанка радног односа или испуњења
услова за стицање права на пензију. Флекси-осигурање у Аустрији се
састоји од издвајања обавезног доприноса послодавца за исплаћивање
отпремнина радницима у случају отказа. Доприноси ослобађају
послодавца од допунских плаћања отпремнина за случај отказа, што
значи да отпремнине којима се обештећују радници су независне од
стажа осигурања радника код конкретног послодавца.22 Теорија упућује
и на модел флексигурности у Шпанији.23 Либерализација шпанског
радног законодавства резултирала је са повећањем флексибилности на
маргинама тржишта рада, стимулишући значајно присуство атипичних
уговора о раду (уговора о раду на одређено време и привремено
агенцијско запошљавање који су достигли једну трећину од укупног броја
запошљавања). Они се карактеришу са ниским платама и ограниченим
приступом обуци, унапређивању и социјалном осигурању радника. У
мају 2008. године социјални партнери закључили су уговор са којим се
упостављају рестрикције у односу на сукцесивну употребу уговора о
раду на одређено време.24
18 T.M. Anderssen, A Flexicurity Labour Market in the Great Recession: The Case of
Denmark, De Economist, 12 February 2011
19 О овоме види: I. Anca, Some reflections on flexicurity – the European approach to
labour market policy, 2001
20 О овоме види: A. Tangian, Towards Consistent Implementation of Flexicurity, IPSE
(Institut de Protection Sociale Europėen), July 3, 2008.
21 Abfertigung NEU
22 Код флекс-осигурања, послодавац издваја обавезни доприносе за осигурање
исплате на отпремнине радницима у случају отказивању уговора о раду у износу од
1,53% од плате радника.
23 I. Anca, The worlds of Flexicurity – Labour market policies in Europe, 2002
24 Према овом уговору, радници који у периоду од 24 месеца закључују два или
више уговора о раду на одређено време за вршење истих послова, по истеку периода
аутоматски се трансформише радни однос на неодређено време.
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4. Флексибилност и сигурност радних односа кроз
призму радног законодавства Републике Македоније
Флексигурност у Републици Македонији се илуструје кроз
садржину одредби који су саставни део већег броја нормативних аката.
Закон о радним односима представља основни извор радног права у
Републици Македонији, који регулише индивидуалне и колективне
радне односе. Ипак, он не представља једини акт којим се регулишу
сви аспекти флексигурности. Постоји већи број посебних закона (lex
specialis) којима се заокружује доктрина флексигурности.25
У Републици Македонији, промене на тржишту рада се не крећу
жељеном динамиком.26 Статистика указује на асиметричне податке у
односу на кретање степена незапослености.27 Последњи статистички
подаци, илуструју да Република Македонија након 20 година
независности, коначно је успела да пређе „магични праг“ незапослености
од 30%. Степен незапослености у 2013. години износи 29,9%.28 У
Републици Македонији не постоји официјални подаци који се односе на
синдикалну густину и покривености колективним уговорима. Одређена
истраживања указују да синдикална густина у Републици Македонији
у периоду од 2010-2013. године је износила 20% односно једну петину
од укупног броја запослених са тенденцијом да порасте до 25%.29 Земље
у транзицији, међу којима је Република Македонија, се суочћавају са
значајним присуством сиве економије и неформалне запослености.
Истраживања показују да учествовање сиве економије у бруто домаћем
производу Републике Македоније износи 20-30%,30док приближно 22%
25 О овоме види: Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност,
Закон за агенциите за привремени вработувања, Закон за вработување на инвалидни
лица, Закон за минимална плата на РМ, Закон за инспекција на трудот, Закон за
безбедност и здравје при работа, Закон за пензиско и инвалидско осигурување, Закон за
здравствено осигурување, Закон за социјална заштита, Закон за спречување и заштита
од дискриминација и други.
26 О овоме види: М. Казанџиска, М. Ристеска и В. Шмит, Родовиот јаз во платите
во Република Македонија, МОТ – Тим за техничка поддшка на пристојна работа и
Канцеларија за Централна и Источна Европа, 2012
27 У 1993. година, стопа незапослености је износила 27.7 %. У 1997. година, порасла
је на 36%. Стопа незапослености је била највиша у 2005. година и износила је 37.3%,
након чега је следио период опадања.
28 О овоме види: Официјална страна на Државен завод за статистика,www.stat.gov.mk
29 О овоме види: T.Каламатиев и А.Ристовски, Колективно договарање во јавниот
секторна Република Македонија со посебен осврт кон колективното договарање во
здравствената дејност (терцијарно) задравство, Деловно право, Година XV, Бр.28,
Скопје, 2013.
30 О овоме види: Т.Каламатиев и А.Ристовски, Политики за намалување на
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од укупног броја запослених (146.295) су запослени у неформалном
сектору.31 Коначно, статистистички показатељи који су битни при
утврђивању флексигурности су и учествовање атипичних запошљавања
у оквирима укупног запошљавања у Републици Македонији. Према
расположивим подацима, 6% од укупног броја запослених радника раде
са непуним радним временом, док приближно 12% раде на одређено
време и привремено агенцијско запошљавање.32
Флексигурност радних односа у Републици Македонији приказаћемо на основу индекса ОЕЦД за прерачунавање законске заштите
радних односа.33 Фокус анализе ћемо ставити на законску заштиту
на отказивање уговора о раду на неодређено време и колективно
отпуштање, као и позитивноправну регулативу атипичних уговора о
раду (са посебним освртом на уговоре о раду на одређено време). Индекс
законске заштите радних односа интегрише три института кроз која се
прерачунава степен законске заштите радних односа, а то су: стандардни
радни однос, нестандардни радни однос и колективно отпуштање. Сваки
од претходних института предвиђа више материјалних и процесних
критеријума.
Стандардни радни однос са уговором о раду на неодређено
време, обухвата неколико критеријума према којима се мери степен
флексибилности, односно сигурности, а то су: процесне претпоставке
пред отказ; отказни рокови и отпремнине и ограничавање отказа.
Процесне претпоставке пред отказ утврђују се кроз поступке за
отказивање индивидуалних уговора о раду и одлагање отказа и почетак
отказног рока. Отказни рокови и отпремнине се утврђују кроз дужину
трајања отказног рока и висину отпремнине. Ограничавање отказа се
утврђује кроз: дефинисање недопуштеног отказа, период након чијег
истека се омогућава покретање поступка, за заштиту права радника,
на оспоравање отказа (квалификациони период за заштиту од отказа),
неформалната вработеност версус законската регулатива на Република Македонија,
Годишник на Правниот Факултет „Јустинијан Први” во Скопје во чест на 18 години
од основањето на политичките студии, Скопје, 2013.
31 Државен завод за статистика на Република Македонија, Анкета за работна
сила,2012.
32 О овоме види: B.Novkovska, Measuring Non-standard and Informal Employment
in the Republic of Macedonia, WIEGO Kennedy School of Government, Harvard University,
2008.
33 Индекс законске заштите радних односа обухвата распон од 0 до 6 степени.
Уколико индекс законске заштите радних односа буде 0 онда је радно законодавство
у целости флексибилно и без рестрикција. Уколико, пак, индекс износи 6 радно
законодавство је у целости рестриктивно без икаквог простора за флексибилност.
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обештећење за случај незаконитог отказа, могућност враћања на рад и
преклузивни рок у којем може да се поведе поступак против одлуке о
отказу.
Нестандардни радни однос се анализира кроз: уговор о раду на
одређено време и уговор на привремено ангенцијско запошљавање.
Уговор о раду на одређено време обухвата више критеријума и то:
дозвољени услови за закључивање уговора о раду на одређено време,
максимални број сукцесивних уговора о раду на одређено време
и максимално трајање уговора о раду на одређено време. Уговор за
привремено агенцијско запошљавање обухвата више критеријума, и
то: облици рада, за које је дозвољено закључивање оваквих уговора;
ограничавање обнављања агенцијских уговора; максимално трајање
уговора за привремено агенцијско запошњавање; обавезе за дозволе
или сагласност при оснивању агенција за привремено запошљавање
и једнаки третман међу стандардним и агенцијским радницима код
послодавца.
Посебни институт који заокружује индекс заштите радних односа
представља колективно отпуштање. Он предвиђа неколико критеријума
за утврђивање степена флексибилности, односно сигурности. Ту спадају:
дефиниција колективног отпуштања; захтев за допунско извештавање;
допунско одлагање поступака за колективно отпуштање и остали
посебни трошкови послодавца за случај колективног отпуштања.
Табела 1: Законска заштита радних односа34
Стандардни
радни однос

Нестандардни
радни однос

Колективна отпуштања

Уговор о раду на
неодређеновреме

Уговор о раду
наодређено време

Дефиниција колективног
отпуштања

Процесне
претпоставке
пред отказ

Дозвољени услови
за закључивање

Захтев за допунско извештавање

Максимални број
сукцесивних уговора
Максимално
трајање уговора

34 Извор: OECD, Detailed description of Employment Protection Legislation 2012-2013.
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Отказни рокови
и отпремнине

Уговор о привременом
агенцијском
запошљавању

Допунско одагање поступка

Ограничавања отказа

Дозвољени облици рада

Остали посебни трошкови
послодаваца

Ограничавање броја
обнављања
Максимално трајање
Обавезне дозволе
или сагласности за
оснивање Агенције
Једнаки третман

4.1. Флексибилност и сигурност у Закону о
радним односима Републике Македоније
Развој радног законодавства у Републици Македонији карактерише
два законска прописа који представљју кодификације у сфери рада, а то
су Закон о радним односима из 1993. године35 и Закон о радним односима
из 2005. године.36 Закон о радним односима из 1993. године карактерише
власнички плурализам и успоставља договорну концепцију на плану
радних односа.
Закон о радним односима из 2005. године је друга кодификација
у сфери радног законодавства. Основни циљ овог закона представља
модернизацију радних односа у сагласности са савременим потребама
тржишта рада и хармонизације радног законодавства са европским acquis communitaire. Тај закон је претрпео 13 измена и допуна, чији је циљ
продубљивање договорног концепта радних односа.
Законска заштита радних односа имплицира утврђивање индикатора који се односе на престанак стандардних радних односа, односно
отказом уговора о раду на неодређено време.
Први критеријум је утврђивање процесних претпоставки пред
давање отказа и он се састоје из поступака за отказивање индивидуалних
уговора о раду и услова за одлагање отказа и почетка отказног рока. У
односу на поступке за отказивање уговора о раду, закон утврђује основе
за престанак радног односа отказом од стране радника или послодавца.
Индекс законске заштите радних односа посматра разлоге за отказ од
35 Закон за работни односи, Сл. весник на Р Македонија бр.80/93 од 30.12.1993.
година.
36 Закон за работни односи, Сл.весник на Р Македонија бр.62 од 28.07.2005. година.
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стране послодавца. Послодавац може да откаже уговор о раду раднику
само уколико постоји основни разлог за отказ.37 Закон наводи три основна
разлога за отказ и то: лични разлози (када радник због свог односа,
недостатака знања или могућности или због неиспуњавања посебних
услова одређених законом, није способан да извршава уговорне или
друге обавезе из радног односа); из разлога кривице (када радник крши
уговорне обавезе или друге обавезе из радног односа) и пословни разлози
(када престане потреба за одређеним пословима под условима наведеним
у уговору о раду због економских, организационих, технолошких,
структурних или сличних разлога на страни послодавца).38Услови за
одлагање отказа и почетак отказног рока, представљају допунска
мерила за утврђивање флексибилности, односно ригидности процесних
поступака пред давање отказа. Под условом за одлагање отказа, односно
почетка отказног рока подразумевају се права и обавезе субјеката радних
односа које се појављују у периоду од настанка разлога за отказивање
уговора о раду до уручења отказа и започињање отказног рока. Пре
отказивања уговора о раду из личних разлога, послодавац је дужан да
обезбеди потребне услове за рад раднику и да му да упутства, усмерења
или писмена обавештења у вези са радом. Уколико послодавац није
задовољан са начин извршења радних задатака и уколико радник
не побољша свој рад и након датог обавештења у року утврђеном од
стране послодавца послодавац може да откаже уговор о раду.39 Писмено
обавештење је обавезна компонента и у услову отказа због кривице
на страни радника. У таквом случају послодавац је дужан писмено да
предупреди радника за неиспуњавање обавеза и могућности отказа
у случају на то да се настави са њиховим кршењем.40 Коначно, закон
предвиђа одређене обавезе за послодавца и у случају давања отказа
из пословних разлога. Уколико постоји могућност, послодавац треба
да понуди раднику запошљавање код другог послодавца без огласа,
преузимањем и закључивањем уговора о раду за послове који су
истоврсни са квалификацијама радника.41 Додатно, послодавац може
да замени отказ са продужењем радног односа, уколико је у могућности
да обезбеди раднику стручно оспособљавање, преквалификацију или
доквалификацију или нови уговор о раду.42
37
38
39
40
41
42
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О овоме види: ЗРО, члан 71. став 2.
О овоме види: ЗРО, члан 76. став 1. тачка 1,2 и 3.
О овоме види: ЗРО, члан 96.
О овоме види: ЗРО, члан 73.
О овоме види: ЗРО, члан 96. став 1. тачка 1.
О овоме види: ЗРО, члан 96. став 1. точка 2. и 3.
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Други критеријум у законској заштити стандардних радних
односа, представља трајање отказног рока и висине отпремнине. Закон
о радним односима утврђује трајање минималних отказних рокова.
Уколико послодавац откаже уговор о раду одређеном раднику или
мањем броју радника отказни рок је један месец. Отказни рок износи
два месеца у случају престанка радног односа више од 150 радника
или 5% од укупног броја радника код послодавца.43 Новина у радном
законодавству представља увођење отказног рока од седам радних дана
у случају отказивања уговора о сезонском раду.44 Отказни рок започиње
да тече наредног дана од дана уручивања одлуке о отказу уговора45 и
у периоду његовог трајања. Послодавац је дужан да омогући раднику
одсуство од четири часа у току радне недеље ради тражења новог
посла.46 Према Закону о радним односима висина отпремнине односно
исплатнине износи од једне до шест нето плата. Висина исплатнине се
одређује у зависности од година радног стажа код истог послодавца,
при чему за сваки пет година радног односа следује по једна нето плата.
Радник има право на највише шест нето плата, уколико је провео више од
25 година у радном односу код послодавца.47 Основица за прерачунавање
исплатнине је просечна нето плата радника у последњих шест месеци
пред отказ, али иста не може бити мања од 50% од просечне нето плате
исплаћене по раднику у Републици у последњих месец дана пред отказ.48
Трећи критеријум представља ограничавање отказа, он се
утврђује кроз: дефинисање недопуштених отказа, периода након
којих се омогућава покретање поступка за заштиту права радника на
оспоравање отказа (квалификациони период за заштиту од отказа),
обештећење у случају незаконитих отказа, могућност за враћање
радника и преклузивни рок у којем може да се поведе поступак против
одлуке о отказу. Дефиниција недопуштеног отказа је комплементарна
са међународним прописима.49 Она је имплицитно инкорпорисана у две
одреднице закона. Прва, утврђује да послодавац може да откаже уговор
о раду раднику само уколико постоји основни разлог у вези односа
43 О овоме види: ЗРО, члан 88. став 2.
44 Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи, Сл. весник
на РМ бр.25 од 19.02.2013, члан 17.
45 О овоме види: ЗРО, члан 89.
46 О овоме види: ЗРО, члан 92. став 1.
47 О овоме види: ЗРО, члан 97. став 1. и 2.
48 Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи, Сл. весник
на РМ, бр. 161 од 24.12.2008, члан 3.
49 О овоме види: Конвенција о престанку радних односа,1982 (бр.158) на МОТ, члан 4.
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радника или потреба функционисања послодавца.50 Друга одредба је
конкретнија и утврђује неосноване разлоге за отказивање уговора о
раду.51 Радно законодавство Републике Македоније не познаје институт
квалификациони период за заштиту од отказа. Упоредно радно право,52
под овим институтом подразумева минимални период радног стажа
радника који проведе код послодавца након чијег истека радник може
да започне поступак за заштиту права на радни однос због отказа. У
Републици Македонији, законска заштита од отказа је могућа од момента
заснивања радног односа и ступања радника на рад. Закон о радним
односима утврђује обештећење радницима у случају правноснажне
судске одлуке којом се утврђује незаконити престанак радног односа.
У таквом случају послодавац је дужан да раднику исплати бруто плату
коју би он добио када би био на раду, умањену за износ прихода који је
радник остварио по основу рада, након престанка радног односа.53 Закон
о радним односима је предвидео и могућност за враћање радника на рад.
Тако, радник има право по сопственој иницијативи да се врати на рад
уколико суд донесе правноснажну одлуку којом се утврђује незаконит
престанак радног односа.54 Радник од суда може да захтева и привремено
враћање на рад до завршетка судског спора.55 Ако се судском одлуком
утврди да је раднику незаконито престао радни однос, а за радника
није прихватљиво да остане у радном односу, суд ће на захтев радника
определити дан престанка радног односа и досудиће му накнаду штете.56
Коначно, новеле Закона о радним односима утврђују и апсолутну
забрану отказа уговора о раду радницима за случај бременитости,
рађања и родитељства. Отказивање уговора о раду је могуће једино у
случају тежих прекршаја уговорних обавеза, но и у таквом случају закон
утврђује обавезу заједничког одлучивања репрезентативног синдиката,
односно инспектора рада. Уколико синдикат, односно инспектор
рада, не да сагласност за одлуку о отказу, послодавац може да поведе
поступак за преиспитивање сагласности пред надлежним судом, односно
50 ЗРО, члан 71. став 2.
51 ЗРО, члан 77.
52 О овоме види: S. Deakin &G.S.Morris, Labour Law (fifth edition), Hart Publishing,
Oxford and Portland Oregon, 2009. У Великој Британија постоји квалификациони период
за законску заштиту од отказа, у трајању од две године.
53 Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи, Сл. весник
на РМ, бр.11 од 24.01.2012, члан 4.
54 О овоме види: ЗРО, члан 102. став 1.
55 ЗРО, члан 102. став 5.
56 ЗРО, члан 102. став 4.
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арбитражом.57 Забрана отказа се односи и за време смештања детета
у току усвојења, одсуство са рада за родитељство од стране оца или
усвојитеља детета и коришћење скраћеног радног времена због бриге
о детету са развојним проблемима и посебним образовним потребама.
Други индикатор, у утврђивању индекса законске заштите радних
односа је нестандардни радни однос у оквиру којих се анализирају
уговор о раду на одређено време и уговор за привремено агенцијско
запошљавање. Закон, имплицитно утврђује да дозвољен услов за
закључивање уговора о раду на одређено време представља вршење
рада који по својој природи траје одређено време. Максимално време
трајања уговора о раду на одређено време може да износи пет година
са прекидима или без прекида. Уколико по истеку овог периода радник
продужи да ради код послодавца његов радни однос се трансформише
у радни однос на неодређено време. Закон не предвиђа ограничење
броја сукцесивних уговора о раду на одређено време. Уговор о раду на
одређено време закључен преко Агенције за привремено запошљавање
представља саставни део македонског радног законодавства, усвајањем
Закона о агенцијама за привремено запошљавање у 2006. години.58 Овај
Закон предвиђа следеће облике привременог рада: уговор о замени
привремено одсутног радника, уговор о раду за привремено проширење
обима посла, уговор о сезонском раду, уговор о раду на пројекту, уговор
о специфичним неконтинуираним радовима који нису део претежне
делатности послодавца корисника и уговор о непредвидљивим
краткотрајним активностима које се јављају у вршењу претежне
делатности послодавца корисника.59 Закон не утврђује ограничење
броја обнављања уговора о раду на одређено време, а уговор може да
се закључи док траје потреба за радником, али не дуже од једне године.60
Последњи индикатор за анализу законске заштите радних
односа је индекс колективних отпуштања. Колективно отпуштање
се дефинише као престанак радног односа већег броја радника из
пословних разлога, односно најмање 20 радника у периоду од по
90 дана при сваком престанку радних односа без обзира на укупан
број радника код послодавца.61 Колективно отпуштање имплицира
57 Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи, Сл.весник
на РМ бр.13 од 23.01.2013, члан 4.
58 Закон за агенции за привремени вработувања, Сл.весник на РМ бр.49 од
14.04.2006 година
59 О овоме види: Закон за ангенции за привремени вработувања, члан 4. став 1.
60 Закон за агенции за привремени вработувања, члан 4. став 2.
61 Закон о озменама и допунама ЗРО, Сл. весник на РМ бр.124 од 20.09.2010, члан 22.
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спровођење поступка за информисање и консултовање радника од стране
послодавца, најмање један месец пре започињања поступка.62 Додатно,
колективно отпуштање предвиђа и извештавање службе надлежне
за посредовање при запошљавању најкасније 30 дана пре доношења
одлуке о престанку радног односа. Уколико проблеми који произађу
из планираног колективног отпуштања не могу да се реше у оквирима
почетног периода, служба може да затражи продужење рока за доношење
одлуке о престанку радних односа до 60 дана.63
Закључак
Доктрина флексигурности и процес проналажења равнотеже
између флексибилности и сигурности радних односа је више од
академске расправе. У условима глобалних друштвених промена, које
имплицирају и промене у организацији рада и управљања људским
ресурсима, флексигурност постаје саставни део радног законодавства
и шире социјалне заштите.
Индекс законске заштите радних односа је користан алат у
утврђивању степена флексибилности и сигурности радних односа који
су опсервирани кроз призму стандардних уговора о раду, нестандардних
уговора о раду и колективних отпуштања.
У Републици Македонији бележимо процес увећања флексибилности радних односа.
Индекс законске заштите радних односа био је највиши према
Закону о радним односима из 1993. године.
Тренд флексибилизације, продужен је и новим Законом о радним
односима из 2005. године. Минимални отказни рок, када послодавац
отказује уговор о раду раднику може да износи од једног до два месеца
у зависности од броја отпуштених радника. Висина отпремнине износи
најмање једну до највише шест плата у зависности од трајања радних
односа код послодавца. Максимално време трајања уговора о раду на
одређено време на почетку је износило до четири година, а поступак за
колективно отпуштање је предвиђао извештавање радника најкасније
30 дана пред давање отказа. Актуелне одредбе у Закону о радним
односима утврђују комбиноване индикаторе. Минимални отказни рок
и висина отпремнине је остала непромењена као у основном тексту
закона, док одредбе које се односе на нестандардне радне односе и
колективно отпуштање су промењене. Максимално трајање уговора
62 Ibid
63 Ibid
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о раду на одређено време износи пет година, индицирајући увећану
флексибилност у односу на нестандардне радне односе. Поступак
за колективно отпуштање се спроводи у року од 90 дана, на шта се
надовезује и рок за извештавање од месец дана пред започињање
поступка за колективно оптуштање. У односу на последње критеријуме,
неспорно је увећање сигурности радних односа у поређењу са основним
текстом Закона.
На основу претходно наведених индикатора сматрамо да тржиште
рада у Републици Македонији има потребу за средњим нивоом
флексигурности. Сматрамо да радни односи на неодређено време
треба да одрже постојећи ниво законске заштите. Истовремено радно
законодавство треба да увећа сигурност и да спречи злоупотребу радних
односа на одређено време.
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FLEXIBILITY AND SECURITY OF EMPLOYMENT
IN WORK LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF
MACEDONIA (development and perspective)
Summary
The doctrine of “flexicurity” and the process of finding a balance
between employment flexibility and security is more than an academic debate.
In terms of global societal changes that imply modifications in the organization of work and the management of human resources, flexicurity becomes an
integral part of the labour legislation and broader social protection.
The employment protection legislation index is a useful tool in determining the level of employment flexibility and security observed through the
prism of standard employment contracts, non-standard employment contracts
and collective dismissals.
In Republic of Macedonia, there is an ongoing process of increase in
the employment relations flexibility.
The employment protection legislation index, was the highest in the
Law on labour relations of 1993.
The trend of flexibilization, continued with the new Law on labor relations of 2005. The minimum period of notice when the employment contract
is terminated by the employer can range from one to two months depending
on the number of dismissed workers. The amount of the severance payment is
at least one and up to six salaries depending on the length of the employment.
Previously, the maximum duration of fixed term employment contracts amounted to four years, and procedures for collective dismissals provided notification of the workers no later than thirty days before the dismissal. The
current provisions in the Law on labour relations, establish mixed indicators. The minimum period of notice and the amount of severance payment
remains identical to the basic text of the Law, while provisions regarding the
non-standard employment relations and collective dismissals are changed.
The maximum duration of the fixed term employment contract amounts to
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five years, indicating an increased flexibility in terms of non-standard employment relations. The procedure for collective dismissals is carried out
within a period of ninety days, preceded by at least one month prior notice.
Regarding the last criterion, there is an evident increase in the employment
security compared to the basic text of the Law.
On the basis of the above mentioned indicators, we find that the labor
market in Republic of Macedonia needs a medium level of flexicurity. We
believe that standard employment relations should maintain the existing level
of legal protection. At the same time, the labor legislation should increase
the employment security and prevent the abuses in fixed term employment
relations.
Key words: flexicurity, employment protection legislation index, atypical employment contracts, collective dismissals
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Уводна разматрања
Област рада, више него ма која друштвена област подложна
је концентрацији моћи услед антагонизма који постоји између рада
и капитала. Регулисање услова рада и социјалних питања је одувек
„хронично жариште“ радноправних норми, услед дивергентних/
субординираних односа снага рада и капитала на тржишту рада.
Апсолутна власт послодаваца у одлучивању о условима рада ограничена
је признавањем основних социјалних права радницима. За ефикасност и
доследност заштите права радника на раду и у вези са радом, неопходна је
била, показало се анализом материјалних извора, интернационализација
слобода и права не само у грађанско-политичком домену, већ и на
економско-социјалном пољу.1Идеја међународног уређења и регулисања
положаја радника стара је колико и борба радничке класе за боље услове
живота и рада, против грубе експлоатације.Са развојем међународног
радног и социјалног права створено је још једно средство, овог пута на
међународном плану, којим се од самог почетка настојала обезбедити
не само екстензија права и слобода на што већи број држава чланица
међународне заједнице (самим тим и на што више људи), већ и
унапређење, и систем контроле поштовања овим актима утврђених
слобода и права.
Извори међународних стандарда рада у првом реду потичу од
Међународне организације рада, као примарног субјекта у креирању
међународног радног законодавства. У фундаменту, када се каже
стандарди рада мисли се на нормативе Међународне организације рада
у виду њених најважнијих нормативних инструмената – конвенција и
препорука.2 Овим актима изграђују се основне норме и општи принципи
у области рада и социјалне политике, другим речима стандарди рада.
Као супстанца међународног радног законодавства стандарди рада
обезбеђују једнообразност у регулисању услова рада (до униформности).
То је основ ефикасније заштите, већих права радника унутар сваке
1 Интернационализација као процес, односно метода стварања међународног
радног и социјалног права, претпоставља да слободе и права уживају сви људи у
међународној заједници, а не само грађани једне државе или ограниченог броја држава.
O томе: Б. Шундерић, Право Међународне организације рада, Београд, 2001, стр. 16.
2 Не могу се занемарити акти које доносе друге организације, а који за предмет
свог уређења имају радноправна питања у њиховом уском значењу или су саставни део
инструмената који јемчи темељна људска права.У том смислу, најважнија је активност и
деловање Уједињених нација, као универзалне организације, на унапређењу и заштити
основних људских слобода и права. Годинама расте утицај регионалних организација,
пре свега Савета Европе и Европске уније на радноправном плану.
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државе, јер се унификацијом норми на међународном нивоу поставља
минимални праг права, и заштите радника испод које се не може ићи.У
том смислу, међународни стандарди радапредстављају начела, норме
или смернице о економским и социјалним правима, yсловима рада,
социјалној сигурности и благостању на глобалном међународном –
универзалном плану.3Дате норме међународног права синтетишу
унификацију правних стандарда рада (у нужном – егзистенцијалном
минимуму), као нормативну супстанцу којом су утврђени, обезбеђени
и заштићени слободе и права радника на раду и по основу рада.
Домашај ових постулата основ је социјалне кохезије и социјалног
мира. „Стварна слобода појединца не може постојати без економске
сигурности и независности.Људи који су гладни и немају посао су
материјал од кога се праве диктатуре“ (Рузвелт).4Повезаност права на
раду са социјалном правдом и неодвојивост од социјалног мира јесте
друштвени категорички императив. Данас, тај се однос актуелизује у
призми пристојног рада.Имајући у виду да су у садржај пристојног рада
уткани правни стандарди МОР, пре свега, фундаментални принципи и
права на раду, афирмација пристојног рада у савременим трендовима
омогућава баланс тржишних и социјалних елемената.Таквим односима
мора тежити свака држава која је социјална по опредељењу, јер је
економска сфера, а не само политичка, подложна концентрацији моћи
која води опасном заоштравању конфликта – и друштвеним потресима.
Како истиче проф. Б. Шундерић, „човека не треба бранити само од
насиља властодржаца, него и од насиља власника капитала“.5 Насупрот
стремљењима пристојног рада која су усмерена ка хуманизације рада
и морализацији радних односа, савремени трендови глобализације
(дерегулација, флексибилизација) потиру концепт социјалне кохезије,
оживљавају неолибералне аспирације у односима рада и капитала, и
тиме стварају услове за нарушавање фундаменталних људских права и
принципа на раду.Данас је евидентно нарушена култура људских права
на раду и поводом рада. О томе сведоче бројни извештаји организација
које се баве стањем људских права, којиуказују да су права на раду прва
према степену угрожавања.Може се закључити да је савремено друштво,
и поред цивилизацијских успона, у погледу стања људских права и
слобода на раду, и уопште, у погледу међуљудских односа на раду, исто
3 А. Петровић, Међународни стандарди рада, Ниш, 2009, стр. 1-3.
4 Из говора бившег америчког председника Рузвелта. Преузето из: Људска права,
(интернет брошура), Београдски центар за људска права,
Доступно: www.bgcentar.org.rs/documents/II5ecosoc(2009), стр.1. (10. јун 2013.)
5 Б. Шундерић, Социјално право, Београд, 2009, стр. 62 и 63.
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као с крајем XIX века. Очувању тековина људских права утемељених
Повељом Уједињених нација, Општом декларацијом о правима човека,
као израз вековне борбе за човекова људска права, за достојанство човекове
личности, правду, правичност супротстављају се најпримитивније форме
принудног рада, дужничког ропства, трговина људима, најгори облици
дечјег рада, злостављање на раду, дискриминација и слично.Одбор за
социјалну кохезију Савета Европе, 2002. године идентификовао је као
најважније препреке за остваривање социјално-економских права: 1)
неадекватно уређење права (недовољна прецизност, правне празнине), 2)
неодговарајуће праћење и примена (слабости у надзору, дискриминација,
неефикасна заштита), 3) недовољна средства, 4) слабости у управљању и
процедурама (фрагментација одговорности или комплексна процедура),
5) неодговарајуће информисање и комуникација, 6) препреке психолошке
и социокултурне природе (предрасуде, стигматизација одређених
група), 7) недовољна пажња према „рањивим групама“.6Одговор за
такво стање треба потражити у савременом развоју који последњих
деценија одликују, с једне стране глобализацијски токови и са њом
повезани трендови глобализације – дерегулација, флексибилност радних
односа, флексигурност, мобилност, неформални послови итд., и с друге
стране економска рецесиона криза чије нас последице чине (и чиниће
још дуго) њеним актери, ато су: велики јаз – раскорак између богатих
и сиромашних, затим, висока стопа незапослености широм света која
са собом носи беспоштедну борбу за радно место, што је „пандорина
кутија“ за односе на раду.
1. Незапосленост vs. могућност за рад
Могућност за рад је фундамент садржаја пристојног рада, јер
пристојан рад није могућ без самог рада (рада уопште). Могућност
за рад односи се на потребу да свако лице које жели да ради има
могућност и реалне шансе за било какав посао. Сходно томе,могућност
за рад подразумева све форме економске активности, укључујући
самозапослење, неплаћен породични посао и плаћен посао у неформалном
и формалном сектору. Према дефиницији, могућност за рад је елемент
којим се тумачи и остварује једно шире и комплексније право – право на
рад. Право на рад једно од најзначајнијих социјално-економских права
човека.7 „Дајте ми право на рад“- истиче Прудон, „ја вам поклањам
6 О томе у: Приступ социјалним правима у Европи: стварно стање, Савет Европе,
објављено у: Ревија за социјалну политику, Правни факултет, Загреб, бр. 2, 2003.
7 Право на рад је садржано у неким најзначајнијим међународним актима, којима
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власништво“. „Без права на рад, сва друга права своде се ни на шта“
(Фурије).
Право на рад, премда није субјективно право, налаже обавезу и
поставља као примарни циљ државе да обезбеди услове у којима ће
сваки појединац моћи слободно изабраним радом да осигура здраву и
мирну егзистенцију себи и породици. У том смислу, стварање одрживих
радних места мора да представља врхунски приоритет сваке државе,
нарочито у индустријализованим земљама, јер отварају веће могућности
за ради смањење стопе незапослености, што је превасходни циљ идеје
пристојног рада. Евидентно је да се могућности рада,нарочито у периоду
економске кризе, не повећавају тако брзо као број оних који би желели
да раде. Милиони људских бића остају потпуно одвојени од економског
развоја са последицом трајније социјалне ексклузије, јерреперкусије
незапосленостинису само на умањење егзистенције радника и њихових
породица, оне су нарочито код дуже незапослености несагледиве. То
је један изразит ланац са „домино ефектом“ који доводи до губитка
стручне способности и знања (вештина), нарушава мотивацију
и инвентивност, повећава супротстављање радника економским
реорганизацијама, затим психолошка штета која доводи до резигнације,
менталне агоније, често и до суицида, нарушава међуљудске односе,
нарочито жестоке ударе и далекосежније последице трпи породица –
која бива угрожена константном незапосленошћу,незапосленост „храни“
се не дефинише директно право на рад, већ одређују нека његова основна обележја, која
улазе у појмовни садржај овог права, као што је у Повељи Организације Уједињених
нација наведено: “Ми, народи Уједињених нација, решени...да помажемо социјални
напредак и побољшање животних услова у све већој слободи“. Од међународних аката
треба поменути: Општу декларацију о правима човека (члан 23), Пакт о економским,
социјалним и културним правима (члан 6), Европску социјалну повељу и Ревидирану
(члан 1), Повељу о основним правима у Европској унији (члан 15), документа МОР-а:
Устав МОР, Конвенцију о политици запошљавања (бр. 122), Конвенцију о плаћеном
одсуству – образовање (бр. 140), Конвенцију о развоју људских ресурса (бр. 142),
Конвенцију о дискриминацији у погледу запошљавања и занимања (бр. 111), Конвенцију
о утврђивању минималних зарада (бр. 131), Конвенцију о престанку радног односа
на иницијативу послодавца (бр. 158), Конвенцију о професионалној реадаптацији и
запошљавању хендикепираних особа (бр. 159), и друге Конвенције којима се регулише
ма који конститутивни елемент који одређује смисао права на рад.
Право на рад је традиционално уставно право у Србији. Скоро сви послератни
устави имали су одредбу о праву на рад. Устав из 2006. године („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 98/06.) гарантује неколико елемената овог права кao основног
радноправног начела а то су: 1) слобода рада; забрана принудног рада; 2) једнака
доступност радних места; 3) правна заштита за случај престанка радног односа, и 4)
накнада у случају незапослености. Текст члана 60. Устава: „Јемчи се право на рад, у
складу са законом...“.
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политику нетолеранције и расизма, губитак социјалних вредности и
повећање криминала итд. У најкраћем, „цена овога“ – указује Aмартаја
Сен (Аmartya Sen), „умањује животе свих, али посебно наноси штету
мањинама“.
Према извештају Међународне организације рада под називом
„Глобални трендови запослености 2013.“ (Global Employment Trends
2013.) незапосленост у свету поново расте и дошла је до нивоа од 197,3
милиона незапослених људи у 2012.години, повећана је за 4,2 милиона
у односу на претходну годину а од нивоа у 2007. години већа је за 28,4
милиона незапослених.8 У Европи је, у последњем кварталу, забележено
26,3 милиона незапослених.
Рецесиона криза се негативно одразила на стопу запослености и
у чланицама Европске уније. Стопа незапослености у Европској унији
је 10,9 одсто, што је 4,1 проценат више него пре кризе. Незапосленост је
више повећана у земљама еврозоне него у осталим чланицама Уније. У
фебруару 2013. године незапосленост је у еврозони достигла историјски
максимум од 12 одсто.9Европска унија, уз забрињавајуће податаке о
броју незапослених,тренутно бележи и рекордну стопу незапослености
младих.Међународне организације рада упозорава да се „обележена“
генерација младих радника суочава с опасном мешавином високе
незапослености, неактивности и несигурности посла у развијеним
земљама.Овај европски синдром се, према мишљењу Међународне
организације рада, пандемијски раширио читавим светом. Без посла
је око 6,5 милиона особа које су у старосној групи до 25 година,што
процентуално износи 23,5 одсто у ЕУ, односно 24,4 одсто у еврозони.
То указује да скоро свака четврта млада особа у ЕУ је без посла. Као
и сваки статистички показатељ и ове просечне вредности не показују
велики диспаритет између појединих чланица ЕУ у овом домену.10 Тако,
8 Из извештаја, Global Employment Trends 2013.
Доступно:http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employmenttrends/2013/lang--en/index.htm (2. август 2013.)
9 Истраживање Еуростата показало је да је у 27 чланица Европске уније у априлу
ове године без посла било 26,5 милиона грађана, од чега 19,375 милиона у еврозони (то
је рекордан ниво незапослености од 12,2 одсто). Другим речима, број незапослених је на
годишњем нивоу повећан за 1, 673 милиона у ЕУ, односно за 1,644 милиона у еврозони.
Највиша стопа незапослености била је у Грчкој 27 одсто, затим Шпанији 26,8 одсто и
Португалу 17,8 одсто, док је најнижа стопа незапослености забележена у Аустрији 4,9
одсто, Немачкој 5,4 одсто и Луксембургу 5,6 одсто. Доступно:
10 Подаци показују да само Хрватска, на пример, има већи степен незапослености
(преко 51 одсто) него што је то на нивоу целе ЕУ где износи 23,5. Доступно:www.
adriaticinstitute.org/ (2. август 2013.)
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најнижу стопу незапослености међу младима забележиле су Немачка са
7,5 одсто, Аустрија 8 одсто, Холандија са 10,6 одсто, докнajвише младих
је незапослено у Грчкој 62,5 одсто, на другом су млади из Шпаније 56,4
одсто, у Португалу 42,5 одсто и Италији 40,5 одсто. Хрватска као нова
чланица ЕУ забележила је рекордан раст незапослености младих у марту
ове године од чак 51,6 одсто, што је сврстава на треће место у ЕУ, након
Грчке и Шпаније. То је највиша стопа незапослености младих у историји
Хрватске, при том, бројке из дана у дан све више расту.Може се рећи
да су, према овом индикатору, ове државе ближе Босни и Херцеговини,
него Европској унији.
Економска криза и њене последице превасходно изражене на
повећање незапослености нису мимоишла ни српску привреду (привреду
у реструктуирању и транзицијом осиромашену). Број незапослениху
Србији је према званичној статистици 790.292, незванично преко
милион и по незапослених.11То указује да је велики број лица која су
изван званичне статистике јер раде у зони „сиве економије“ – „рад на
црно“, фактички рад. Када се анализирастопа незапослености у нашој
земљи, за пројекцију реалног стања мора се узети у обзир не само стопа
незапослености која представља учешће незапослених у укупном броју
активних становника (запослени и незапослени), већ се појављају и два
ефективна параметра – број изгубљених радних места, односно број
људи који су изгубили посао.12Комбиновање ових параметара одражава
реално стање на тржишту рада, с обзиром да се предвиђа да најмање
половина од око 60.000 радника остане без посла у 171 предузећу које је
у фази реструктуирања и које из тог статуса мора да изађе до средине
2014. године.
Србија се иса стопом незапослених младих од 51,2 одсто налази
у самом светском врху.13 Другим речима, у Србији свака друга особа
11 Извор: Национална служба за запошљавање Републике Србије: Незапосленост и
запошљавање у Републици Србији, Месечни статистички билтен број 126, фебруар 2013.
12 Из Извештаја Привредне коморе Србије, „Предлог оквира макроекономске
политике за 2012.годину и основа макроекономске политике за период2012-2016.
године“. Доступно: http://www.pks.rs/Documents/Centar za naučno istrazivacki rad i
ekonomske analize/ (9. јул 2013.)
13 Стопа незапослености у Србији, по старосној доби:
15 – 24 године 51,2 одсто, 25 – 34 године 29,8 одсто
35 – 44 године 17,8 одсто, 45 – 54 године 18,7 одсто
55 – 64 године 15,3 одсто, 15 – 64 године 23,1 одсто
65 и више година 3,7 одсто
(Анкета о радној снази, октобар 2012.)
Извор: Приказ основних макроекономскх показатеља у Републици Србији у 2012.
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млађа од 30 година (од 15 до 30 година)нема посао – сваки трећи
тридесетогодишњак је без запослења. Стопа незапослености младих
повећала се у последње четири године за 16 одсто. Читава једна
генерација је у процесу социјалне искључености, потпуно друштвено
изопштена након година школовања, у зачараном кругу без изгледа за
сопствено запошљење. Узроци таквог стања (осим економске кризе)
су вишеструки. Најпре, деценијски погрешно конципирана образовна
политика, која не кореспондира са потребама тржишта рада што је
проблем и данас – послодавци не препознају новостечене квалификације
са реалним производним потребама; затим висок проценат младих
без квалификација; недовољно радних места и значајан удео рада
на црно у укупној економији.Међутим, може се констатовати да је
највећи проблем са запошљавањем у Србији лоша квалификациона
структура оних који траже посао – недостатак формалног образовања,
односно неадекватна стручна спрема.14 Подаци Националне службе за
запошљавање су алармантни – скоро трећина младих у нашој земљи
спада у неквалификовану или полуквалификовану радну снагу, 60 одсто
њих има трећи и четврти степен средње школе (чак 40.000 њих нема ни
средњу школу), свега девет одсто младих има више и високо образовање,
док 63,3 одсто младих је без икаквог радног искиства. Прецизније,
250.000 незапослених нема никаквих стручних квалификација; око
80.000 нема завршену ни основну школу, а око 170.000 нема диплому
средње школе. Више од 90 одсто незапослених који су на евиденцији
Националне службе за запошљавање нема завршен факултет. Зато је
важно (поред активних мера за запошљавање) да се посвети дугорочна
(не само дневно политичка) пажњаобразовању (подвукао аутор), јер број
неквалификованих младих на тржишту радаупућује на један негативан
тренд, а то је одлазак младих након факултета из земље, познатији као
„одлив мозгова“.15
години, број 1/13, Савез самосталних синдиката Србије, Оделење за економска и
социјална питања, 21. фебруар 2013.
14 На евиденцији Националне службе за запошљавање налази се 55.802 особе са
завршеним факултетом и они у просеку чекају на посао двадесет месеци, што је дупло
мање од осталих особа који се налазе на евиденцији ове службе. Од укупног броја
високообразованих особа, 26.265 њих су млађи од 30 година. Подаци НСЗ такође говоре
да 40.421 особа (од којих су 15.963 млађи од 30 година) има завршену вишу школу и
високо трогодишње образовање.
15 До 2020. године све земље Европске уније мораће да имају најмање 40%
високообразованог становништва. Србија се са 6,5 одсто факултетски образованих
грађана налази далеко испод европског стандарда. Због деценијски лоше вођене
образовне политике која је имала карактер „дневно политичких реформи“ Србија
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Ни у Европској унији није постоји решење за 14 милиона младих
који су сасвим изопштени са тржишта рада – не школују се, или немају
стручно образовање, нису на тржишту рада. Осим што се на историјску
стопу незапослености младих гледа као економску катастрофу, све више
је оних који је тумаче као друштвену опасност много ширих размера.
Дуготрајна незапосленост младих од 30 година, осим економског, има
значајне друштвене и политичке импликације. Млади који су услед
незапослености (нарочито након школовања) искључени из друштвених
токова услед непостојања приступа економским плодовима друштва,
представљају плодно тло из кога се рађа незадовољство, социјални
немири и политичка апатија. На опасност овог растућег тренда указала
је управо упалила Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД)
закључком да би политичко разочарање младих у Европи могло достићи
нивое сличне онима који су изазивали „арапско пролеће“ против
ауторитарних режима.16
Међународна организација рада у извештају под насловом „Штедња
претња просперитету“ (Austerity a threat to prosperity?) упозорава на
опасност од „европског социјалног фитиља“ услед велике незапослености
која је у Европи достигла историјски максимум. У извештају се истиче
да се због све веће штедње заборавља тржиште рада. Како би се
спречило да дође до социјалних немира, МОР предлаже европским
земљама промену курса – да се мање фокусира на мере штедње, а више
на циљане подстицаје на тржишту рада, више кредита за мала и средња
предузећа, као и програме за запошљавање младих.17 У том циљу, ЕУ
ће активирати 7,8 милијарди евра из буџета 2014/2015. године за борбу
против незапослености младих, при чему ће најпогођеније економије
добити већи до средстава.Са истим циљем, Европска инвестициона банка
ће покренути посебне грантове вредне 10 милијарди евра за компаније
које буду запошљавале младе особе.Иако су то охрабрујуће вести и
значајни кораци, јер су идеје праћене и конкретним мерама, не можемо
а да не изразимо скептицизам у односу на обим издвојених средстава,
није само на европском дну, већ и на регионалном. Србија је једина земља у којој се
за последњих 15 година смањио број високо образованих лица. Од око седам и по
милиона грађана Србије (без података са Косова и Метохије), милион и двеста хиљада
нема основно образовање, а 3,5% становништва је неписмено. По издвајању из буџета
за образовање наша земља је последња у Европи. Лоше стање у школама, неповољан
материјални положај наставног кадра, подстиче низак ниво културе, што повећава
делинквенцију, десоцијализацију, агресију, нетолеранцију, наркоманију, и др.
16 Извор: Тањуг, вести од 12 априла 2013. године.
17 „Austerity a threat to prosperity“, Доступно: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/ WCMS_209716/lang--en/index.htm (2. август 2013.)
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с обзиром да је чак 700 милијарди евра потрошено на спас банкарског
система у јеку рецесионе кризе широм света, и уз велики упитник колико
се тиме постигло, док су се дуги политички дијалози водили за пакет
мера у борби против незапослености младих, за који је одобрен само 1
посто од суме која је издвојена за спас банкарског система.Међународна
организација рада у извештају „Глобални трендови запослености 2013“
(Global Employment Trends 2013.) предвиђа даље погоршање, односно
повећање стопе глобалне незапослености за 6 процената и повећање
броја незапослености за 5,1 милион људи.18Процена је Међународне
организације рада да се до краја 2013.године читав свет суочава са
све већом незапосленошћу младих људи, чији је ризик да проценат
незапослености буде три пута већи него код старијих. Према овим
препорукама више од 74 милиона младих између 15. и 24. године биће
без посла у свету до краја 2013. године.19Ови показатељи осим што
упућују на потенцијално погоршање стања незапослености, указују
на константност/упорност незапослености, на ширење привремених
и повремених послова и растуће обесхрабрење, превасходно младих у
развијеним економијама, као и екстензију неформалних радних места,
послова лошег квалитета (несигурних, необезбеђених) у земљама у
развоју.20 Политика запослења, у циљу редукције незапослености не сме
бити једини циљ. Бритон (Brriton) наглашава да би стремљење ка пуној
запослености, дефинисаној као перманентни циљ, „могло да представља
ноћну мору“.21 „Каналисање“ радног односа уједно је и губитак личне
слободе и права. То би значило да радници постану толико осиромашени
да су приморани да прихвате сваки понуђен посао, па и такав „који
18 „Global Employment Trends 2013.“,
Доступно: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/ global-employmenttrends/2013/lang--en/ index.htm (2. август 2013.)
19 Процентуално, незапосленост младих између 15. и 24. године ће се, према
овим предвиђањима МОР-а, повећати са садашњих 12,3 одсто на 12,8 одсто. Према
предвиђањима ове организације, број незапослених младих у свету у периоду између
2012. и 2018. године биће увећан за још два милиона.
20 Из извештаја Међународне организације рада, „Global Employment Trends 2013.“,
нав. дело.
21 У таквим околностима обиље социјалних бенефиција добијају још већу важност.
Држава, без ефикасног система бенефиција за незапослене, посебно у земљама у
развоју, са политиком запошљавања којој је једини, врхунски приоритет смањење
незапослености, обично је лоше осмишљена и лежи на нездравим основама. Пуна
запосленост као циљ, мора бити пропраћена прихватљивом расподелом прихода,
очувањем услова пристојног посла и право избора да ли ћемо радити или не. О томе
више: M. Godfrey, Employment dimensions of decent work: Trade-offs and complementarities,
y: Decent Work:Objectives and Strategies, International Labour Office, Geneva, 2006, стр. 80.
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је исцрпљујућ, који уништава душу и који није безбедан“.22 Латентно
постоји опасност од повратка на услове рада из XIX века.
2. Принудни рад vs. слобода рада
Слобода рада је саставни и нераскидиви део слободе човека,
као суштаствена и егзистенцијална вредност свега људског и хуманог,
израз његовог слободарског и човечног бића.23Уопште говорећи, питање
људских слобода, како истиче Џ. С. Мил (J.S. Mil) „покреће човечанство
још од искона“.24Слобода рада спада у ред универзалних права и слобода
човека које су међу првима нашле своје место у законодавствима
многих земаља, а тиме и правну потврду, превасходно уставно-правну
конкретизацију стварањем услова за уживање тог права применом,
као и, што је најбитније, институционалну заштиту. Најпре, Општа
декларација о правима човека Уједињених нација, у члану 23. гарантује:
„Свако има право на рад, на слободан избор запослења, на правичне и
задовољавајуће услове рада и на заштиту од незапослености“.25 Слобода
рада је негација, антитеза принудног рада, па се начело и право на
слободу рада јавља са првим међународним актима који с циљем заштите
људских права забрањују ропство. Међународна организација рада је
прва светска организација која је континуирано, кроз плодоносан рад,
оличен у бројним конвенцијама и препорукама стално проширивала,
неговала и унапређивала слободу рада. Тако, слободу рада гарантује
Конвенција МОР, бр. 29 из 1930. године о принудном или обавезном
раду,26 Конвенција МОР-а бр. 105 из 1956. године о укидању принудног
рада.
Као сегмент пристојног рада слобода рада је, у идејном смислу,
пробила оквир концепта којим се изједначава са слободним одлучивањем
о заснивању и трајању радног односа. Данас је то право неспорно. Суштина
слободе рада је услед друштвено-економског, политичког, културног и
цивилизацијског напретка проширена. Наиме, она наглашава чињеницу
22 Р. Пешић, Међународна организација рада (порекло-структура-делатност), Нови
Сад, 1969, стр. 80.
23 Политичка енциклопедија, Београд, 1975. године, стр. 979.
24 Џ. С. Мил, О слободи, Београд, 1999. године, стр. 19.
25 Одредбе члана 60. Устава Србије гласи: „Јемчи се право на рад, у складу са
законом. Свако има право на слободан избор рада. Свима су под једнаким условима,
доступна сва радна места.“
26 Конвенција МОР, бр. 29 из 1930. године о принудном или обавезном раду („Сл.
новине“, бр. 297 - СХI/I 1932. год.), Конвенција МОР-а бр. 105 из 1956. године о укидању
принудног рада („Сл. лист СРЈ-Међ.уговори“, бр. 13/2002).
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да одређени облици рада нису допустиви у XXI веку (ово значи да
принудни рад, дужничко ропство, и најгори облици дечјег рада треба да
буду искорењени у складу са усвојеним међународним конвенцијама),
да су радници слободни да приступају радничким организацијама, и
слободни од дискриминације, да слободно учествују у регулисању свог
рада и управљању својим радом. То се манифестује кроз партиципацију
– учешће у управљању, кроз закључивање колективних уговора, итд.27
Неслободан рад се у „цивилизованом“ друштву примењивао у
колонијама европских метропола, а чији су најтежи облици забрањени
тек у ХХ веку. Може се погрешно закључити да су облици присилног
рада искорењени и да су ствар колонијалне прошлости. Напротив, многи
облици принудног рада не само да нису искорењени, већ су попримили
нове, префињеније форме изражавајући предаторске способности у
адаптацији савременим условима. Очувању тековине људских права
утемељена Повељом Уједињених нација, Општом декларацијом о
правима човека, као израз вековне борбе за човекова људска права,
достојанство човекове личности, правду, правичност супротстављају се
најпримитивније форме принудног рада, дужничког ропства, трговина
људима, најгори облици дечјег рада, и слично. Данас, процена је
Међународне организације рада, најмање 12,3 милиона људи широм
света су жртве неког облика принудног рада. Годишњи профит остварен
од трговине принудним радницима износи око 31,6 билиона долара.28
Фузија разних форми принудног рада у савременом свету, његове
бројне манифестације, у основи, само су класични облици принудног рада
који су еволуирали у суптилније облике, као последица прилагођавања
новим токовима.
Дужнички рад, дужничко ропство премда потиче још из средњег
века – настаје као резултат модернизације феудалног система, када се
дужници стављају у положај сличан ропском, услед немогућности да
отплате своје дугове,и данас је претежно заступљен у Индији и другим
земљама јужне Азије. Број од 522 милиона сиромашног становништва
27 Слобода рада подразумева и да свако може да се школује за занимање које жели.
То право значи и могућност да се после школовања сваки грађанин запосли, односно
конкурише за посао под једнаким условима са другим лицима, без дискриминације
по било ком основу (једнаке шансе за запошљавање). Више о томе: С. Јашаревић,
Социјално право, Нови Сад, 2010, стр. 94.
28 Према истраживањима МОР-а минималан број лица која се налазе у принудном
раду у датом временском периоду, као резултат трговине људима, износи 2.45 милиона.
A global alliance against forced labour, Global Report under the Folow/up to the ILO
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference,
93rd Session, Geneva, 2005, стр.10-13.
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овог дела света, потврђује да дужничке раднике несумњиво прати
екстремно сиромаштво.Слично јепракса и у Боливији, Бразилу, Перуу,
Филипинима.
Дечији рад је ментално, психички, социјално и морално опасан
и штетан за дете. Самим тим, присилан рад нарочито угрожава децу, и
носи са собом још теже последице по ову популацију. Уједињене нације
су у Миленијумским циљевима развоја, између осталог, поставиле за
циљда обезбеде да до 2015. сви дечаци и девојчице заврше основно
образовање и смањење смртности деце. Испоставило се као амбициозан
циљ – према подацима Међународне организације рада једно од шесторо
деце у свету, данас, укључено је у дечји рад, радећи посао који је штетан
по њихов ментални, физички и емоционални развој, 246 милиона деце
су деца радници; 73 милиона деце која раде су млађа од 10 година; сваке
године 22.000 деце умре на раду – као последица несреће на раду; у
сиромашним земљама и даље је присутна реставек пракса.29 Ова деца
раде у разним гранама индустрије.Већина деце ради у неформалном
сектору, без правне или регуларне заштите – скоро три четвртине
дечјег рада је ангажовано у оно што свет препознаје као најгоре облике
дечјег рада, укључујући и трговину људима (деца чине 40 и 50% од
укупног броја жртава трговине), оружани сукоб, ропство, сексуалну
експлоатацију и штетан рад.30
Према истраживањима за Србију, око 4% деце испод 15 година
ради изван сопственог домаћинства. Своју прву дневницу у Србији
заради више од 40.000 дечака и девојчица и пре него што добију диплому
основне школе. Чак 22% дечака и девојчица између 15 и 18 година раде за
новац.31 Евидентно је само изостајање са часова из школе ових „радника“,
29 Понекад жеља за бољи живот њихове деце руководи родитеље да повере децу
другој породици, где, уместо школовања, они обављају послове у домаћинству. Овај
систем је познат под различитим именом:restavek на Хаитију и vidomegon у Бенину.
Нажалост, раставеци врло напорно раде готово у робовским услвима, спавају на поду,
добијају остатке хране, а многи и не иду у школу. Ова деца су физички и сексуално
напаствована, многи оболе и од АИДС-а, неретко су и део ланца проституције. Након
катастрофалног земљотреса на Хаитију 2010. године, раставеци су у још неповољнијем
положају. Уједињене нације, њихов положај сматрају модерним обликом ропства.
30 За Светски дан борбе против дечјег рада установљен је 12. јун.
Доступно: http://www.ilo.org/child labour/(5. август 2013.)
31 Према подацима Националне службе за запошљавање за 2012. годину, ни у
једном репрезентативном синдикату Србије нема малолетних чланова. С обзиром
на бројчану заступљеност у радној снази остаје питање коме ће се обратити и ко ће
обезбедити заштиту њихових права на раду. Колики је број деце која раде у пољу, иду
на надницу, чувају стоку, и слично, немогуће је утврдити. Према подацима УНИСЕФ-а
за Србију, Интернет: http://www.unicef.rs/ (2. август 2013.)
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а није мали број оних који напуштају школовање како би зарађивали
за хлеб. Најугроженија су ромска деца, малишани из руралних и
сиромашних средина и хранитељске породице.Према подацима
Републичког инспектората за рада, дечији рад у Србији постоји, али се
инспектори ретко сусрећу са њим.32 Основи проблем у индетификовању
дечијег рада је у неусаглашености прописа.
Ова статистика је у супротности са свим настојањима УН,
УНИЦЕФ-а, МОР-а, и њиховим Акционим плановима у сузбијању
дечјег рада,33 и пре свега стратешким циљевима које су све земље
света поставиле за наредну деценију, а то је „будућност без дечјег рада,
образовање и „пристојан рад за све“.Такви показатељи урушавају
перспективу идеје о достојанственом животу који се базира на раду,
пристојном раду достојном човека.
Слобода рада, више него многе друге слободе људи, ограничена је
друштвено-економском ограниченошћу слободе избора или прихватања
било рада (запослења), било приватне самосталне делатности.34
Показатељи стопе незапослености умањују домашај права на рад и
остваривање основног постулата слободе рада који се очитује у томе да
нико противно својој вољи није дужан да ради (да се упосли) код другога,
и у слободи да се обавља било који правно допуштен рад. Нажалост,
велики број радника „пристаје“ да ради „на црно“. Истраживање Уније
послодаваца показало је да је сваки пети анкетирани укључен у неки
вид неформалног рада, док се од оних, који су формално запослени,
сваки десети, такође ангажује и у законски „непокривеном“ сектору. У
масовној незапослености лежи одговор зашто у Србији „сива“ економија
чини око 40 одсто укупне домаће економија. Економисти су, сходно
оквирној процени, прорачунали да буџет Србије на њој губи годишње три
милијарде евра због нелегалног пословања и пореске ерозије.35Прецизан
32 Наиме, инспектори рада немају надлежност да казне родитеље који децу
упошљавају на тешке физичке послове. Са друге стране, Породични закон дозвољава
детету да са петнаест година зарађује, и слободно располаже зарадом, док Закон о раду
тражи сагласност од родитеља за било какво радно ангажовање деце млађе од овог
узраста. Мора се нагласити, није сваки рад детета и искоришћавање деце.Доступно:
www.minrzs.gov.rs/cir/index.php?option... (2. август2013.)
33 ILO Global action plan to eliminate child labour, Global Report under the Follow-up
to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour
Conference, Geneva, 95th Session, 2006, Report I (B).
34 Н. Тинтић, Радно и социјално право, књига прва: радни односи (I), нав. дело,
стр. 62.
35 Буџет губи највише по два основа: од намета на потрошњу и намета на зараде.
Процењује се да буџет по основу намета на потрошњу губи око 1,5 милијарди евра. Од
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удео „сиве економије“ не зна се ни у другим државама. Постоје само
процене да је њен обим прошле године износио око 2.200 милијарди
евра.36 Разлог за „добровољни пристанак“ да се ради „на црно“ је управо
чињеница да наспрам малобројних запослених који имају редовна
примања и уплаћене доприносе, имамо милионску армију незапослених
и оне који раде а не примају зараду за свој рад. Подаци Националне
службе за запошљавање потврђују да је око 180.000 радника на самој
ивици сиромаштва – скоро 80.000 запослених чија су предузећа под
блокадом, 100.000 радника не добијају плату иако редовно врше радне
обавезе (не уплаћују им се доприноси за социјално осигурање).37 Скоро
сваки пети грађанин Србије добије месечну зараду само четири пута
годишње, показало је истраживање Уније послодаваца Србије.
Незапосленост, нарочито у дужем временском периоду помера
параметре о „пристојности рада“ сводећи „пристојан – достојанствен
рад“ на „ма какав рад“ са прихватљивим условима што, свакако, доводи
до флагрантног унижавања прага људских права. Наиме, радници
пристају на услове рада који су испод нивоа стандарда рада, како би
обезбедили минимум егзистенције себи и породици. Према подацима
Управе за безбедност и здравље на раду, у просеку у Србији годишње
смртно страда око 40 запослених, више од 1.000 радника доживи тешку,
а преко 20.000 лакшу повреду на раду. Евидентно је да рецесиона криза
има разорне последице на све аспекте пристојног рада.38
Рад на црно и сива економија су, према свим консеквенцама,
најфлагрантнији облик угрожавања слободе рада и начела права на рад,
тога – као последица утаје пореза (неплаћење пореза на додату вредност) отпада око
милијарду евра. По основу намета на рад, буџетски губитак се процењује на око 1,2
милијарде евра. Подаци са трибине „Сива економија, социјално-економски проблем у
Србији“, одржане 18.9.2012. године.
Доступно на:www.mrrls.gov.rs/.../okrugi-sto-siva-ekonomija-so...(2. авуст 2013.)
36 У Швајцарској је „сива“ економија на нивоу од око 8,1 одсто, у САД 6,7 одсто.
У Немачкој и Француској „сива економија“ чини осмину бруто домаћег производа.У
земљама у суседству, на пример, у Словенији је између 20 и 22 одсто, у Хрватској,
Бугарској она односи и више од 30 одсто БДП.
Извор:www.novosti.rs/.../aktuelno.239.html:379494-Eko... (2. август 2013.)
37 Извор: Социјално-економски савет Републике Србије.
Доступно на: www.socijalnoekonomskisavet.gov.rs/ (18. јул 2013.)
38 Светска рецесија је продубила сиромаштво међу слојевима становништва које
је транзиција највише и осиромашиле – то je радно способно становништво старије од
55 година.Колико је сиромаштво распрострањено међу старима указује податак да од
1.220.000 људи који имају више од 65 година, чак 27 одсто, односно њих 320.000, није
у пензијском систему. Извор: Подаци хуманитарне агенције „Амити“, Доступно: www.
prsp.gov.rs/download/Informator_o_OCD.pdf (5. август 2013.)
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тиме су стратешка тачка у борби за људска права на раду и дигнитет
радника. Међутим, постоје облици рада који се не могу подвести
подформу „законом забрањени облици рада“ алипредстављају погодне
форме за злоупотребу права човека на раду. Најподложнија форма
за злоупотребу је радни однос на одређено време. Рад приправника,
рад волонтера, стажирањеидеалан суначин да се факултетско знање
употреби у пракси, и стекне неопходно радно искуство, али истовремено
представља и погодан терен за разне облике злоупотреба рада ових лица –
нарочито кроз прековремени рад.39 Често се злоупотребљава пробни рад
и рад приправника тако што се таквом лицу не дозвољава да се обучава
оним вештинама за које се то лице школовало,већ му се даје статус
помоћног радника који обавља споредне послове.40 Последњих година
послодавци злоупотребљавају рад стажиста и волонтера користећи их
за послове које иначе обављају сезонски радници.
Свакако да парадигма – пристојан рад, рад за живот достојан
човека“ промовише „нову еру социјалне правде“у односима рада и
капитала. Тиме, универзалне слобода и права човека на раду немају
супституте ни у савременим трендовима, не могу се свести на „soft low“,
на изузетке, на принципе, а да истовремено, дерегулација, флексибилност
и запошљивост добију атрибуте универзалних правила.
Литература и извори
а) Литература:
1.A global alliance against forced labour, Global Report under the
Folow/up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work, International Labour Conference, 93rd Session, Geneva, 2005.
39 Након смрти немачког студента Морица Ерхарда (21), који је током лета био на
пракси у „Банци Америке“ (Bank of America), све су гласнији позови да се преиспитају
тврдње о приморавању младих људи на пракси да раде 12, 15 и више сати дневно.Како
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40 Иако у адвокатским канцеларијама постоје приправници који су потписали
уговор о раду са својим послодавцем на ордеђено време, скоро 80 одсто приправника
има статус волонтера и нису плаћени за свој рад или за свој радни учинак добијају
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Kosovska Mitrovica
HUMAN RIGHTS AT WORK IN MODERN DEVELOPMENT
- The rights and privileges Summary
The regulation of working conditions and social issues is always “a
chronic focus” of labour law norms, due to divergent /subordinate power relations between labour and capital in the labour market . The absolute power
of employers in deciding the terms of labour is limited by the recognition of
fundamental social rights of workers. The scope of this postulate is the basis
of social cohesion and social peace. Nowadays, this relationship is actualized
through the prism of decent work. In contrast to the aspirations of decent
work that are directed towards humanization and moralization of labour
relations, current trends of globalization (deregulation, flexibilization) defy
the concept of social cohesion and revived neoliberal aspirations in relations
between labour and capital, thereby creating the conditions for the violation
of fundamental human rights and principles at work. It can be concluded that
the modern society, despite the rise of civilization, in terms of human rights
and freedoms at work, and in general, in terms of interpersonal relationships
at work, is the same as it was in the late nineteenth century. Preserving the
legacy of human rights -based on the United Nations Charter, the Universal
Declaration of Human Rights, as an expression of man’s long struggle for
human rights, the dignity of the person, justice and fairness is opposed to
the most primitive forms of forced labor, debt bondage, people trafficking,
the worst forms of child labor, mobbing, discrimination and the like. All the
indications lead us to the question of whether the human rights at work are
universal human rights or bestowed privileges, selective - ad hoc norms that
depend on the bona fides of the employer.
Keywords: right to work, decent work, unemployment, labour freedom.
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ПРИНЦИП ПРАВИЧНОСТИ У
ОПОРЕЗИВАЊУ ЗАРАДА У СРБИЈИ
Апстракт: Овај рад се бави питањем примене принципа
правичности у опорезивању зарада у Србији. Опорезивање
зарада у Србији прописано је Законом о порезу на доходак
грађана, чији је саставни део. У суштини, реч је о опорезивању
дохотка од рада. Принцип правичности или право на правичност
у опорезивању зарада неодвојиво је од економских и социјалних
права грађана тако да је у великој породици савремених људских
права. Да ли ће принцип правичности или право на правичност у
опорезивању зарада бити примењено у пракси превасходно зависи
од постигнутог нивоа развоја демократије. Фундаментално
питање у опорезивању зарада је хоризонтална и вертикална
једнакост. Обвезници који су у истом економском положају
би требало да буду једнако опорезовани, а обвезници који су у
различитом положају, различито. Оба концепта, и хоризонтална
и вертикална једнакост, у складу су са принципом плаћања
пореза према економској снази или способности плаћања.
Kључне речи: правичност, хоризонтална правичност, вертикална
правичност, зарада, синтетички порез.

* Рад примљен: 24.07.2013.
Рад прихваћен: 16.08.2013.
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Принцип правичности у опорезивању
Иако формализирана у бројним правним документима, економска
и социјална права грађана у великој породици савремених људских
права остају нормативно неразвијена. Упркос чињеници да се та група
права нашироко сматра пожељним циљевима, реторички корисним,
показује се да она заправо имају низ упитних практичних импликација
према државној политици и расподели средстава унутар конкретних
политичких заједница.1 Имајући све то у виду, није ни чудо што
су ова права у неким државама, поготово у државама у развоју и у
државама у транзицији, систематски занемаривана, пре свега, јер на
постигнутом нивоу развоја демократије, нису ни дошла на дневни ред.
Важно од тих права је и право на правичност у појединим сферама
живота, укључујући и опорезивање зарада. Данас је у свету у области
опорезивања распрострањен став да порези треба да буду правични.
Тај став нејчешће подразумева да је праведно оно опорезивање које
је равномерно распоређено на све обвезнике у складу са њиховом
економском снагом. Тако се принцип правичности изражава у виду
плаћања пореза сразмерно економској снази обвезника.
Сам закон обавезује да се примењује, те се сматра да сама примена
неког закона представља правичност, јер се тим законом додељују нека
права. За оног ко крши закон може се речи да је неправедан, и обрнуто.
Да ли је неки закон правичан доводи до питања шта је то идеја права,
да ли је циљ да се постигне правичност? Већи број утицајних правника
бавио се расправом о правичности. Без обзира на неслагања, већина се
слаже са сврхом која се жели постићи применом принципа правичности.
Кључни атрибут правичности је једнакост пред законом, а правичност
је услов и извор опстанка праведне заједнице.
Остварење принципа правичности у опорезивању претпоставља
намеру законодавца да оно и у пракси буде примењено. За практичну
примену је потребно дефинисати како се утврђује економски положај
обвезника и износ пореза који треба наплатити од обвезника који се
налазе у различитом економском положају.
Порез на зараде, као део система опорезивања доходка грађана,
директно опорезује зараду коју остваре физичка лица. Овај порез је
посебно implicite прикладан као инструмент фискалне политике, ради
остваривања циљева социјалне политике (прерасподела националног
1 Видети: Д. Bilchitz, Poverty and Fundamental rights – The Justification and
Enforcement of Socio-Economic Rights, Oxford University Press, 2007.
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дохотка). Иначе, било да се ради о порезу на доходак грађана или његовом
делу, порезу на зараде, овај порез пружа веће могућности опорезивања
према економској снази, односно личним приликама обвезника, него
остале врсте пореза имајући у виду да погађа највећи број физичких
лица.
Принцип правичног опорезивања почива на концепту да би порез
требало да плаћају сви грађани и то у складу са личним приликама
и економском снагом. Економска снага најчешће се доводи у везу са
економским положајем појединаца, који чини материјалну претпоставку
правичног опорезивања. На расподелу пореза не би требало да утиче
чињеница да онај ко има веће користи од јавних добара или услуга, треба
да плаћа већи порез, јер порези нису накнаде, односно нису директна
противуслуга за коришћење тих добара или услуга.
Показатељи економске снаге су, пре свега, мерљиви, то је новчана
вредност прихода, дохотка, имовина и потрошња. Као показатељ
економске снаге (the ability to-pay principle of taxation) најчешће се узима
остварен приход или доходак у одређеном периоду, јер се, по правилу,
економски положај појединца побољшава порастом прихода или дохотка.
Узимајући у обзир економску снагу то значи да је сваки грађанин
дужан да доприносе извршењу задатака и функција државе према
сопственим економским могућностима, зависно од висине прихода,
дохотка, имовине или потрошње. Оцена о правичности увек се доноси
на основу упоређења и разматрања положаја једног обвезника у односу
на другог, јер правичност увек подразумева једнакост, а она као и равноправност може постојати само ако је могуће упоређивање.2 Принцип
правичности је заступљен када се једно лице неке одређене категорије
пореског обвезника (у даљем тексту: обвезник), третира на начин који одговара начину на који би требало да су третирана сва лица те категорије.
Фундаментално питање у опорезивању зарада је хоризонтална и
вертикална једнакост. Обвезници који су у истом економском положају
би требало да буду једнако опорезовани (хоризонтална једнакост), а
обвезници који су у различитом положају, различито (вертикална
једнакост). Захтев за вертикалном једнакошћу значи да лица са већом
економском снагом плате већи порез него лица са мањом економском снагом. Оба концепта, и хоризонтална и вертикална једнакост, у складу су
са принципом плаћања пореза према економској снази или способности
плаћања. Хоризонтална једнакост уобичајено одражава праведност
2 L. Vuchetich, Pravednost i pravičnost u filozofiji prava, Pravnik, 41, 2 (85), 2007, str. 47-76.
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пореског система, док вертикална одражава остварење праведне
прерасподеле дохотка у заједници и циљева социјалне политике.
Међутим, политичка воља је неопходна за остварење правичности. Правичност не можемо сагледавати са појединачног аспекта него
са аспекта користи заједничких интереса, јер она мора да буде у вези с
општом корисности која произлази из праведног закона. Са променама
у друштву, тј. променама у друштвено-економским и политичким односима мења се и садржај појма правичности у опорезивању.3 Поред тога,
појам непристраности је, такође, важан атрибут правичности. Бити непристрасан значи изоловати сваку могућност неједнаке или неправедне
расподеле. Из овога бисмо могли извести закључак да је непристрасност инструмент помоћу којег се свако лице управо третира онако како
заслужује. Зато се на појам правичности може гледати и у контексту
друштвено остварљиве вредности јер социјална праведност зависи од
структуре расподеле дохотка. Ако је правичност важно морално начело,
са тог становишта се примена принципа правичности у опорезивању
може поистоветити са достигнутим нивоом морала у некој заједници.
Врсте опорезивања дохотка грађана, односно зарада
Савремена теорија и пракса јавних финансија и пореског права,
познаје два система опорезивања дохотка грађана: цедуларни и
синтетички. Цедуларни систем опорезивања полази од става да сваки
приход физичког лица, без обзира по ком основу је стечен, треба
опорезовати одвојено, применом цедуларних пореза (аналитички).
Систем цедуларних пореза опорезује приходе из различитих извора
тако што их појединачно сврстава у групе (цедуле), који по правилу
имају пропорционалне стопе које остају исте са променом висине основице опорезивања. Основица опорезивања утврђује се за сваки извор
прихода посебно, укључујући и посебна ослобађања, стопе, и друге
елементе пореза. Према томе, сваки опорезив доходак из различитих
извора има свој начин утврђивања, признате или нормиране трошкове
и посебну стопу. Код цедуларног пореза на доходак грађана основица
опорезивања зарада је бруто зарада која у себи најчешће садржи и износ
доприноса за социјално осигурање, тако да је у односу на синтетички
порез на доходак грађана виша. На тај начин је већа основица цедуларног
пореза на доходак грађана, што у крајњем исходу утиче на већу пореску
оптерећеност трошкова рада. Ово обележје цедуларног пореза на доходак
3 M. Димитријевић, Правни положај пореских обвезника, СКЦ, Ниш, 2012, оp.
cit.: стр. 69.
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грађана нимало није занемарљиво са аспекта трошкова послодаваца, а
није непознато да већи порези утичу на непријављивање свих запослених
или пријављивање нижих зарада од стварних, и на пораст пореске утаје.
Основни недостатак цедуларног опорезивања је да пружа мало
могућности за примену принципа правичности, јер не узима у обзир
личне прилике обвезника и на одговарајући начин не захвата његову
економску снагу. Зато цедуларни порези нису погодни за остваривање
редистрибутивних циљева, а самим тим ни циљева социјалне политике.
Други систем, синтетички или глобални порез на доходак грађана
заснован је на поставци да све приходе које оствари обвезник треба
опорезовати јединственим прогресивним стопама, које се повећавају
са порастом висине опорезиве основице. Синтетички порез на доходак грађана је погодан инструмент за остваривање, поред фискалних,
и социјалних и развојних циљева. Синтетичким порезом на доходак
грађана опорезује се укупан збир различитих врста дохотка обвезника in
corpore, с тим да се претходно основица за опорезивање умањује за износ
тзв. стандардних и нестандардних одбитака, чиме се уважавају личне
прилике обвезника (неопорезиви минимум, одбици на име издржаваних
чланова породице, здравствених трошкова, школовања, и др.). Синтетички порез на доходак је заступљен у већини савремених пореских система, полазећи од тога да само збир саставних делова укупног дохотка
може да буде показатељ економске снаге. Иако је у већем броју земаља
за обвезника овог пореза узет појединац а не породица, треба нагласити
да све ове земље укључују и уважавају породичне прилике обвезника
системом стандардних и нестандардних одбитака.
Стандардни одбици најчешће се односе на прописани износ
умањења за неопорезиви минимум дохотка, који се признаје свим обвезницима, и на прописани износ умањења за издржаване чланове породице.
Нестандардни одбици су они на које одлучујуће утиче висина
одређених врста трошкова обвезника. Најчешће су у питању умањења
на име трошкова: набавке лекова, здравствених и ортопедских помагала,
лечења и рехабилитације; плаћених доприноса за обавезно социјално
осигурање; улагања у решавање стамбених потреба; школовања; прилога за хуманитарне, културне, образовне, верске и сличне намене;
улагања у сопствену делатност или делатност другог обвезника; улагања
у оснивање задужбина, фондова, фондација; премија за животно и
добровољно социјално осигурање; и, др.

123

Проф. др Хасиба Хрустић, Принцип правичности у опорезивању зарада
у Србији, радно и социјално право, стр. 119-139, XVII (1/2013)

Стопе синтетичког пореза на доходак су прогресивне у складу са
начелом правичности да се реално захвати економска снага обвезника
и равномерно расподели порески терет између обвезника. Опорезив
доходак се према величини дели у распоне - пореске доходне групе,
почевши од прве која се опорезује нултом или најнижом стопом до
последње највише стопе. Што је већа основица за опорезивање примењује
се виша прогресивна пореска стопа. Примени прогресивног опорезивања
дохотка грађана упућују се приговори да може да делује дестимулативно
на активности обвезника уколико висином највише прогресивне стопе,
држави кроз пореско захватање остаје више него самом обвезнику.
У тој ситуацији прогресивно опорезивање може да подстиче евазију
пореза. Међутим, предности које има прогресивно опорезивање
дохотка физичких лица ипак су значајније због остваривања социјалнополитичких циљева опорезивања, будући да врши прерасподелу или
редистрибуцију дохотка. Пореска евазија се не би могла посебно везати
само за прогресивно опорезивање. Отпор плаћању пореза код највећег
броја обвезника изазван је превасходно намером избегавања плаћања
било какве пореске обавезе, а не врстом пореских стопа.
Код синтетичког пореза на доходак грађана, обвезник подноси
годишњу пореску пријаву, с тим што се у току године на извесне врсте
прихода, попут зарада и приноса од капитала – дивиденде и камате,
примењује поступак опорезивања по одбитку. То значи да исплатилац
прихода истовремено са исплатом прихода аконтационо обрачунава и
плаћа порез на доходак грађана. Запослени примају зараде умањене за
износ аконтационог пореза на доходак грађана. Приликом сваке исплате
исплатилац обрачунава и уплаћује порез на одговарајуће рачуне у име
обвезника. Плаћени аконтациони порез признаје се као порески кредит
у годишњој пријави, тако што се за износ плаћеног пореза умањује
годишња пореска обавеза.
Сви други системи или модели опорезивања дохотка грађана су
мешовити системи који су комбинација наведена два система.
Последњих година, услед пореске конкуренције и мобилности
капитала, један број држава у Европској унији комбинује синтетичко
опорезивање дохотка грађана применом прогресивног опорезивања
за све врсте дохотка, изузев дохотка од капитала (дивиденде, камата)
и капиталне добити, које опорезују пропорционалном стопом. На тај
начин формирао се двојни или дуални систем опорезивања дохотка
грађана: доходак од рада опорезује се прогресивним стопама, а доходак
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од капитала пропорционалним (Шведска, Финска, Данска, Холандија,
Шпанија, Луксембург, Ирска).4
Опорезивање зарада у Србији
Увођење синтетичког или глобалног пореза на доходак грађана
у Републици Србији (у даљем тексту: Србија), планирано је још
1990. године у оквиру најважнијих циљева и задатака тада усвојеног
концепта фискалне реформе. Тако је у складу са фискалном реформом
синтетички порез на доходак грађана уведен крајем 1991. године.5
Међутим, примена овог пореза стално је одлагана, а у међувремену,
под ударом хиперинфлације и услед недовољних припрема пореске
администрације, 1998. године тај порез је укинут и одустало се од
идеје о примени прогресивног опорезивања дохотка грађана, тако да
је настављено цедуларно опорезивање путем пропорционалних пореза.
Порески систем у Србији је у претходној деценији делимично
реформисан, а интезитет реформи био је различит код различитих
пореза. Напредак је био значајнији код пореза на потрошњу, док је
опорезивање дохотка било занемарено.6
Данас је у примени цедуларни систем опорезивања, са незнатним
благим и непотпуним прогресивним опорезивањем збира одређених
врста годишњег дохотка, услед чега неки аутори називају овај систем
мешовитим системом, јер се у претежном цедуларном опорезивању са
пропорционалним стопама, на износ збира само неких врста дохотка
преко прописаног годишњег износа дохотка примењују прогресивне
пореске стопе.7
Порез на доходак грађана плаћа се на различите врсте прихода,
сврстане у групе. У складу са одредбама Закона о порезу на доходак
грађана, порез на доходак грађана плаћају физичка лица која остварују
4 Х. Хрустић, «Порез на доходак грађана», у: Пореска хармонизација у Европској
унији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011, стр. 173-201;
Taxation trends in the European Union, Data for the EU Member States and Norway, European
Commission, DG Taxation and Customs Union and Eurostat, Brussels, 2009.
5 Закон о порезу на доходак грађана, Службени. гласник Републике Србије, бр.
76/91, 9/92, 20/92, 76/92, 20/93, 48/93, 51/93, 67/93, 19/94, 20/94, 28/94, 43/94, 74/94, 53/95,
12/96, 24/96, 39/96, 54/96, 16/97, 60/97, 20/98, 42/98, 18/99, 21/99, 25/99, 27/99, 33/99, 48/99,
54/99, 10/00.
6 Видети: М. Арсић, Н. Алтипармаков, С. Ранђеловић, А. Бућић, Д. Васиљевић,
Т. Левитас, Пореска политика у Србији – Поглед унапред, УСАИД Сега пројекат,
Београд, 2010.
7 Ibidem.
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доходак.8 Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода,
било да су остварени у новцу, натури, чињењем или на други начин:
— зараде;
— приходи од самосталне делатности;
— приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву
и права индустријске својине;
— приходи од капитала;
— капитални добици;
— остали приходи.
Порез на зараде
Под зарадом у смислу Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ),
сматра се зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана
Законом о раду9 и друга примања запосленог. Зарадом се сматрају и
уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем
привремених и повремених послова на основу уговора закљученог са
послодавцем или преко омладинске или студентске задруге, осим са
лицем до навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама
средњег, вишег и високог образовања.
Зарадом се сматра и исплаћена лична зарада предузетника,
примања која запослени у вези са радом код послодавца оствари од лица,
које се у смислу закона који уређује порез на добит правних лица, сматра
повезаним лицем са послодавцем (у даљем тексту: повезано лице).
Зарадом се сматрају и додатна примања која имају третман
активног дохотка, у облику бонова, новчаних потврда, робе, чињењем
или пружањем погодности, опраштањем дуга, хартије од вредности које
од послодавца добије запослени, као и покривањем расхода обвезника
новчаном надокнадом или непосредним плаћањем.10 Проблем са тим
додатним примањима која се сматрају зарадом је у њиховом вредновању
уколико нису у новцу него у натури.
Хартије од вредности, осим акција стечених у поступку својинске
трансформације, које запослени добије од послодавца или од повезаног
лица сматрају се зарадом у моменту стицања права располагања на тим
хартијама од вредности. Зарадом се сматрају и хартије од вредности које
8 Закон о порезу на доходак грађана, Службени гласник Републике Србије, бр.
24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 10/10, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/12,
93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13, 7/13, 48/13.
9 Закон о раду, Службени гласник Републике Србије, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13.
10 Енгл.: Fringe benefits.
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запослени добије на основу правила награђивања (опције на акције и
др.) од послодавца или од послодавца повезаног лица. Изузетно, ако за
примања која запослени добије од послодавца повезаног лица, трошак
сноси послодавац, та примања сматрају се зарадом у моменту у којем
послодавац овај трошак евидентира у пословним књигама.
Основицу пореза на зараду за напред наведена додатна примања
чини:
― номинална вредност бонова и новчаних потврда,
― цена која би се постигла продајом робе на тржишту,
― накнада која би се постигла на тржишту за услугу или
погодност која се чини обвезнику,
― новчана вредност покривених расхода, увећана за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту:
припадајуће обавезе из зараде),
― тржишна вредност хартија од вредности увећана за
припадајуће обавезе из зараде, у моменту стицања права располагања
на тим хартијама од вредности. Ако је хартије од вредности запослени
стекао куповином по повлашћеној цени, основицу пореза на зараду чини
разлика између тржишне цене тих хартија у моменту стицања и износа
који је запослени платио, увећана за припадајуће обавезе из зараде. Ако
је тржишна вредност хартија од вредности изражена у страној валути,
основицу пореза на зараде представља њена динарска противвредност
по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан стицања
права располагања на тим хартијама од вредности.
Ако је запослени на име наведених примања извршио новчана
плаћања исплатиоцу зараде, основицу пореза на зараду чини разлика
између вредности тих примања и новчаних плаћања увећана за
припадајуће обавезе из зараде.
Цену, висину накнаде, односно новчану вредност и тржишну
вредност утврђује исплатилац зараде у моменту када се врши пренос
права располагања на хартијама од вредности.
Додатним примањима по основу чињења или пружања
погодности сматрају се нарочито:
1) коришћење службеног возила и другог превозног средства
у приватне сврхе. Вредност примања месечно, за сваки започети
календарски месец коришћења возила, представља износ у висини 1%
тржишне вредности службеног возила и другог превозног средства,
према подацима надлежне организације са стањем на дан 31. децембра
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године која претходи години коришћења возила, умањена за износ који
је запослени платио за то коришћење;
2) коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву
послодавца или на располагању послодавца по основу закупа или по
другом основу. Основицу тог примања чини износ закупнине коју
послодавац плати за запосленог, односно у случају у којем послодавац
не плаћа закупнину износ закупнине према тржишним ценама у месту
у коме се стамбена зграда или стан налазе, умањена за износ који је
запослени платио као закупнину.
Код утврђивања основице пореза на зараду додатна примања
увећавају се за припадајуће обавезе из зараде.
Зарадом се сматрају и премије свих видова добровољног осигурања,
као и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које послодавац
плаћа за запослене - осигуранике укључене у добровољно осигурање,
односно за запослене - чланове добровољног пензијског фонда, у складу
са законом који уређује добровољно осигурање, односно добровољне
пензијске фондове и пензијске планове. Изузетно, зарадом се не сматра:
1) премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног
осигурања од последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на
раду и професионалних обољења и колективног осигурања за случај
тежих болести и хируршких интервенција;
2) премија добровољног здравственог осигурања, односно
пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа
за запослене - осигуранике, односно чланове добровољног пензијског
фонда, у складу са посебним прописима који уређују наведене области,
до износа који је ослобођен од плаћања доприноса сагласно закону који
уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.
Порески обвезник
Обвезник пореза на зараде је физичко лице које остварује зараду
на територији Србије и у другој држави - резидент Србије. Резидент је
физичко лице које:
1) на територији Србије има пребивалиште или центар пословних
и животних интереса, или
2) на територији Србије борави 183 или више дана у периоду од
12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.
Резидент Србије је и физичко лице које је упућено у другу
државу ради обављања послова у дипломатском или конзуларном
представништву Србије, односно обављања послова за Србију у
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међународним организацијама, у периоду обављања делатности у том
или било ком другом дипломатском или конзуларном представништву
или међународној организацији.
Обвезник пореза на доходак грађана је и физичко лице - нерезидент
за зараду остварену на територији Србије.
Битне карактеристике основице пореза
на зараде и пореска стопа
Основицу пореза на зараде чини бруто зарада, умањена за износ
од 11.000 динара месечно за лице које ради са пуним радним временом.
За лице које ради са непуним радним временом, умањење је
сразмерно радном времену тог лица у односу на пуно радно време. Кад
лице остварује пуно радно време код два или више послодаваца, умањење
врши сваки послодавац сразмерно радном времену код послодавца у
односу на пуно радно време, с тим што укупно умањење износи 11.000
динара месечно.
Кад лице остварује непуно радно време код два или више послодаваца, сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код
послодавца у односу на укупно радно време, с тим што збир умањења
мора бити мањи од 11.000 динара месечно, односно сразмерно укупном
радном времену лица у односу на пуно радно време.
Зарада се опорезује по стопи од 10%.
Пореска ослобођења
Пореска ослобођења од плаћања пореза на зараде или пореске
олакшице предвиђене су за одређене трошкове који настају у току радног
односа, за зараде запослених у страним дипломатским и конзуларним
представништвима или међународним организацијама, за подстицај
развоја добровољних фондова - за премију за добровољно здравствено
осигурање и за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, и,
за подстицај запошљавања – за запошљавање одређених категорија
незапослених лица и инвалида.
Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу:
— накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на
посао и повратак са посла) - до висине цене месечне претплатне карте,
а највише до 3.476 динара;
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— дневнице за службено путовање у земљи до износа од 2.086
динара, односно дневнице за службено путовање у иностранство до
износа прописаног од стране надлежног државног органа;
— документоване накнаде трошкова смештаја на службеном
путовању;
— накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним
рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону
и другим прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за
службено путовање или у друге службене сврхе - до износа 30% цене
једног литра супер бензина, а највише до 6.082 динара месечно;
— дневне накнаде коју остварују припадници Војске Србије у вези
са вршењем службе, сагласно прописима који уређују Војску Србије;
— солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације
или инвалидности запосленог или члана његове породице - до 34.754
динара;
— поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове
године и Божића - до 8.689 динара годишње по једном детету;
— јубиларне награде запосленима, у складу са законом који
уређује рад - до 17.376 динара годишње.
Обавезе плаћања пореза на зараде у страним дипломатским и
конзуларним представништвима или међународним организацијама
или код представника или службеника таквих представништава или
организација, ослобођени су:
— шефови страних дипломатских мисија акредитованих у Србији,
особље страних дипломатских мисија и чланови њихових домаћинстава
који нису држављани или резиденти Србије;
— шефови страних конзулата у Србији и конзуларни функционери
овлашћени да обављају конзуларне функције и чланови њихових
домаћинстава који нису држављани или резиденти Србије;
— функционери ОУН и њених специјализованих агенција,
стручњаци техничке помоћи ОУН и њених специјализованих агенција,
као и физичка лица држављани или резиденти Србије по основу радног
ангажовања у ОУН и њеним специјализованим агенцијама;
— запослени у страним дипломатским или конзуларним
представништвима и међународним организацијама, као и функционери,
стручњаци и административно особље међународних организација, ако
нису држављани или резиденти Србије;
— почасни конзули страних држава, за примања која добијају од
државе која их је именовала за обављање конзуларних функција;
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— запослени код напред наведених лица ако нису држављани или
резиденти Србије
Порез на зараде се не плаћа на зараде особа са инвалидитетом
запослених у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање особа
са инвалидитетом.
Порез на зараде не плаћа се на:
— премију за добровољно здравствено осигурање коју послодавац
обуставља и плаћа из зараде запосленог осигураника укљученог у
добровољно здравствено осигурање у земљи, у складу са законима
који уређују добровољно здравствено осигурање и актима донетим за
спровођење закона;
— пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који
послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог члана добровољног
пензијског фонда, по закону који уређује добровољне пензијске фондове
и пензијске планове.
Укупан износ наведених ослобођења у вези са добровољним
осигурањем збирно не може бити већи од 5.214 динара месечно (члан
21а ЗПДГ).
Ослобађење од плаћања пореза на зараде прописано је:
— за период од три године од дана заснивања радног односа за
послодавца који запосли лице које се у смислу Закона о раду сматра
приправником, које је на дан закључења уговора о раду млађе од 30
година и које је код Националне службе за запошљавање пријављено
као незапослено лицена зараде;
— за период од две године од дана заснивања радног односа тог
лица за послодавца који запосли на неодређено време лице које је на
дан закључења уговора о раду млађе од 30 година и пријављено је као
незапослено лице код Националне службе за запошљавање најмање три
месеца без прекида пре заснивања радног односа;
— за период од две године од дана заснивања радног односа за
послодавца који запосли лице које је на дан закључивања уговора о раду
старије од 45 година и које код Националне службе за запошљавање има
статус корисника новчане накнаде за време незапослености или је код
те службе пријављено као незапослено лице најмање шест месеци без
прекида. Ако запосленом престане радни однос у току трајања ослобођења
или у периоду од три године после истека ослобођења, послодавац је
дужан да плати порез који би иначе платио да није користио пореско
ослобођење, валоризован применом индекса потрошачких цена, у року
од 30 дана од престанка радног односа запосленог. Наведена одредба се
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не примењује у случају престанка радног односа смрћу запосленог или
из других разлога независно од воље запосленог и воље послодавца, у
смислу одредаба Закона о раду;
— за период од три године од дана заснивања радног односа за
послодавца који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом
у складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица са
инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном
документацијом докаже инвалидност.
Ослобађање од плаћања пореза може остварити послодавац ако
се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећава број
запослених у односу на број запослених на дан 1. септембра 2006. године.
Ако у току коришћења пореског ослобођења за новозапослена лица, као
и у наредном периоду од три године за лица, односно две године, после
истека, послодавац смањи број запослених у односу на број запослених
на дан 1. септембра 2006. године, увећан за новозапослена лица за која
остварује пореско ослобођење, губи право на ослобођење од плаћања
пореза. Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да
није користио пореско ослобођење, валоризован применом индекса
потрошачких цена, у року од 30 дана од дана смањења броја запослених.
Ако новозапосленом лицу престане радни однос, а послодавац
уместо њега у року од највише 15 дана по престанку радног односа,
запосли друго лице, под условом да се не смањује број запослених,
наставља да користи пореско ослобођење по основу запослења другог
новозапосленог лица у обиму права утврђеног за претходно лице.
Послодавци који за одређено лице користе или су користили
ослобођење од плаћања пореза на зараде по другом правном основу у
складу са одговарајућим прописом, не могу за исто лице остваривати
пореско ослобођење.
Било које од напред наведених пореских ослобођења од плаћања
пореза на зараде не могу користити државни органи и организације, јавна
предузећа, јавне службе и други директни или индиректни буџетски
корисници.
Годишњи порез на доходак грађана
Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица резиденти за доходак остварен на територији Србије и у другој држави,
и нерезиденти за доходак остварен на територији Србије, а која су у
календарској години остварила доходак већи од троструког износа
просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији у години
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за коју се утврђује порез (члан 87). Дохотком за опорезивање сматра се
годишњи збир:
1) зарада;
2) опорезивог прихода од самосталне делатности;
3) опорезивог прихода од ауторских права, права сродних
ауторском праву и права индустријске својине;
4) опорезивог прихода од издавања сопствених непокретности
умањен за нормиране трошкове у висини од 25%. Ако је остварен
изнајмљивањем станова, соба и постеља путницима и туристима за
које је плаћена боравишна такса нормирани трошкови се признају у
висини од 50% бруто прихода (члан 63 ст. 3);
5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари умањен
за нормиране трошкове у висини од 20% (члан 82 ст. 3);
6) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака;
7) опорезивих других прихода (члан 85);
8) прихода по напред наведеним основима остварених у другој
држави.
Зараде и опорезиви приходи од самосталне делатности, од
ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске
својине, од спортиста и спортских стручњака и други приходи из члана
85 ЗПДГ, умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање плаћене у Србији на терет лица које је остварило зараду
или опорезиве приходе, а опорезиви приходи од издавања сопствених
непокретности или од давања у закуп покретних ствари умањују се за
порез плаћен на те приходе.
Пореска основица и пореске стопе
Опорезиви доходак годишњег пореза на доходак грађана је разлика
између дохотка већег од троструког износа исплаћене просечне годишње
зараде по запосленом и дохотка који је нижи од троструког износа
просечне годишње зараде по запосленом у Србији (неопорезиви износ,
члан 87 ст. 6).
У збир годишњег пореза на доходак грађана не улазе приходи
од капитала (камата, дивиденда, принос од инвестиционе јединице)
и капитални добитак (позитивна разлика између продајне цене права,
удела и хартија од вредности и њихове набавне цене, остварена преносом:
стварних права на непокретностима; ауторских права, права сродних
ауторском праву и права индустријске својине; удела у капиталу
правних лица, акција и осталих хартија од вредности, укључујући и
133

Проф. др Хасиба Хрустић, Принцип правичности у опорезивању зарада
у Србији, радно и социјално право, стр. 119-139, XVII (1/2013)

инвестиционе јединице, осим инвестиционих јединица добровољних
пензијских фондова), нити приходи које обвезник оствари давањем
у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари,
добици од игара на срећу и приходи од осигурања лица.
Основица годишњег пореза на доходак грађана је опорезиви
доходак умањен за личне одбитке који износе:11
1) за обвезника - 40% од просечне годишње зараде по запосленом
исплаћене у Србији у години за коју се утврђује порез;
2) за издржаваног члана породице - 15% од просечне годишње
зараде по запосленом у години за коју се утврђује порез.
Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка
за опорезивање. Ако су два или више чланова породице обвезници
годишњег пореза на доходак грађана, одбитак за издржаване чланове
породице може остварити само један обвезник.
Годишњи порез на доходак грађана плаћа се на основицу по
стопама:
— на износ до шестоструке просечне годишње зараде - 10%;
— на износ преко шестоструке просечне годишње зараде - 10% на
износ до шестоструке просечне годишње зараде + 15% на износ преко
шестоструке просечне годишње зараде.
Порез на зараде и принцип правичности
Бруто зарада не би требало да буде основица за опорезивање пореза на зараде јер није показатељ економске снаге обвезника. Доходак
за опорезивање би требао да буде de facto нето величина.
На приход од зараде примењује се пореска равномерност путем
пропорционалног опорезивања. Дакле, било да оствари месечну зараду од 25.000 динара или у износу од 100.000 динара, обвезник ће бити
опорезован по истој стопи пореза од 10%.
Пре свега, Устав Србије предвиђа да су „пред Уставом и законом
сви једнаки.“12 Та генерална уставна одредба важи у свим областима,
укључујући и област опорезивања.13 Према одредби члана 91 Устава
Србије: «Средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују
се из пореза и других прихода утврђених законом. Обавеза плаћања по11 Члан 88.
12 Члан 21 став 1 Устава Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 83/06.

13 Д. Поповић, Наука о порезима и пореско право, COLPI, Будимпешта и

Савремена администрација, Београд, 1997, стр. 186.
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реза и других дажбина је општа и заснива се на економској моћи обвезника.».
Правично опорезивање се везује за економску снагу пореског обвезника.
Механизам одбитака којим се умањује основица опорезивања
годишњег пореза на доходак грађана управо ставља ову категорију
обвезника у привилегован положај у односу на грађане који нису обвезници овог пореза. Грађани који су остварили зараду нижу од прописаног годишњег износа дохотка немају право на умањење основице
опорезивања за издржаване чланове своје породице. На тај начин, порез
на доходак грађана не плаћа се у складу са економском снагом обвезника. Није доследно примењен принцип правичности тј., да пореско
оптерећење буде у директној вези са економском снагом пореског обвезника. Тиме је нарушена и уставна одредба да се обавеза плаћања пореза
утврђује према економској снази обвезника.14
Код пореза на зараде обвезницима нису признати лични одбици на
име издржаваног члана породице, нити нормирани трошкови у висини
од 20, 25, 40 или 50% од бруто зараде попут других врста прихода, тако
да су обвезници пореза на зараде у неповољнијем положају у односу на
остале категорије обвезника а поготово у односу на обвезнике годишњег
пореза на доходак грађана чија се основица опорезивања умањује за
плаћени износ доприноса за обавезно социјално осигурање. Код пореза
на зараде основица се не умањује за плаћени износ доприноса за обавезно социјално осигурање тако да у овом случају долази и до дуплог
опоерзивања.
Дакле, обвезници годишњег пореза на доходак грађана имају
право на одбитке за разлику од обвезника који остварују доходак испод
прописаног прага опорезивања годишњим порезом. У крајњем случају
то значи да су обвезници са вишим примањима, односно обвезници
годишњег пореза на доходак грађана фаворизовани у односу на оне који
остварују нижи доходак. На тај начин, порез на доходак грађана не плаћа
се у складу са економском снагом обвезника.
Закључак
На данашњем нивоу друштвеног развоја, у 21-ом веку, питање
правичности опорезивања не би смело да буде занемарено јер разумевање
нормативних темеља социјално-економских права омогућује важну
моралну основу таквих захтева. Принцип правичности сам по себи
чини темељ друштвеног развоја у сваком погледу, укључујући и сферу
опорезивања.
14 Члан 91, Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 83/06.
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Бруто зарада не би требало да буде основица за опорезивање
пореза на зараде јер није показатељ економске снаге обвезника. Доходак
за опорезивање би требао да буде de facto нето величина. Према Уставу
Србије обавеза плаћања пореза и других дажбина је општа и заснива се на
економској моћи обвезника. Правично опорезивање се везује за економску снагу пореског обвезника. Међутим, порез на зараде не плаћа се у
складу са економском снагом обвезника чиме није примењено уставно
начело да се обавеза плаћања пореза заснива се на економској моћи обвезника. Дакле, пореско оптерећење није у директној вези са економском
снагом обвезника. Код пореза на зараде обвезницима нису признати
лични одбици на име издржаваног члана породице, нити нормирани
трошкови у висини од 20, 25, 40 или 50% од бруто зараде попут других
врста прихода, тако да су обвезници пореза на зараде у неповољнијем
положају у односу на остале категорије обвезника а поготово у односу
на обвезнике годишњег пореза на доходак грађана. Код пореза на зараде
основица опорезивања се не умањује за плаћени износ доприноса за
обавезно социјално осигурање тако да се у овом случају врши и дупло
опорезивање. У крајњем случају то значи да су обвезници са вишим
примањима, односно обвезници годишњег пореза на доходак грађана
фаворизовани у односу на оне који остварују нижу зараду.
Зато би увођење једноставног модела синтетичког пореза на доходак грађана са три пореске стопе и мањим бројем ослобађања и изузетака
био крупан реформски корак којим би се испоштовао принцип правичности у опорезивању. Поред тога, подаци при утврђивању основице
опорезивања синтетичког пореза на доходак грађана би могли да буду
корисна база података за спровођење ефикасније социјалне политике и
доделу социјалне помоћи појединим грађанима. У том смислу је примена синтетичког пореза на доходак грађана са прогресивним стопама
прикладан инструмент фискалне политике, а истовремено и основа
за остваривање циљева социјалне политике. Управо ова врста пореза
има ту могућност да оствари принцип правичности, према коме сваког
грађанина треба оптеретити порезом у складу са његовом економском
снагом.
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EQUITY PRINCIPLE IN SALARY TAXATION IN SERBIA
Summary
This paper provides a concise survey of theoretical and practical aspects of equity principle in taxation of salary within the personal income
tax (PIT). This operate at main query apply equity principle in salary tax in
Serbia. Salary tax in Serbia prescribed by The Law on Personal Income Tax,
whose is component.
Essentially, there is the point about income tax from work. Application
equity principle what is important and indivisible of economic and social
citizen law so that is in the large family of actual human law.
The author focuses on the terms justice and equity in the context of the
most relevant concepts, issues, and the significance of introducing syntetic
personal income tax in Serbia. The survey begins with a discussion of the
different model of the PIT: the rate schedule tax and the synthetic or global
personal income tax, followed by a overview of some basic issues in salary
tax in Serbia.
The fundamental questions of policy interest here are two: (1) whether
one PIT would reduce income inequality more than another at all pretax income levels; and (2) identifying gainers and losers from reforming the PIT.
These two questions are related but not identical: the first relates to comparing
relative global progressivities of different PITs, while the second their explicit
redistributive effects among different income groups.
It is common to express these concerns in terms of the following two
widely-used concepts of equity: (1) horizontal equity (HE )— the equal tax
treatment of equals; and (2) vertical equity (VE )— the unequal tax treatment
of unequals. Both concepts are consistent with the ability to-pay principle of
taxation — one of two fundamental tax principles. Horizontal equity is generally seen as a rule to ensure fairness of a tax system, while vertical equity
as one to achieve distributive justice.
Important issues in salary tax is horizontal and vertical equity. Equity
concerns should be at the forefront of policy deliberations. The theoretical
construct that gives expression to a particular notion of distributive justice
is commonly referred to as a social welfare function.
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Whether equity principle or equity right in salary tax will be set on
agenda and to be applied practically depends on the accomplished development level of democracy.
The difference between the two lies in the fact that, though all progressive taxes have a implicit redistributive effect, in the sense that the post — tax
income distribution would be less unequal than the pretax income distribution,
a PIT may well have the explicit objective of benefiting some income groups
at the expense of others.
In conclusion and throughout the entire paper, the author tries to find
a definition of justice and equity.
This paper identifies key differences and similarities in their perception
of both justice and equity. The author insists on numerous similarities in the
definitions of justice. By differentiating between morality and justice, the
author considers justice to be a special, and most important part of morality.
The relationship between morality and justice is equal to the relationship between justice and law.
Key words: equity, horizontal equity, vertical equity, salary, syntetic tax.
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ЕТИКА РАДНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Апстракт: Процес настајања радног и социјалног законодавства
представља једну од кључних манифестација сукоба између
принудне и стваралачке компоненте људског рада. Ако се
анализира однос правних и моралних норми у радном и социјалном
праву, онда се, пре свега, мора издвојити чињеница да су
историјски, временски прво настале моралне, а тек касније
правне норме. Идентичан је редослед и у процесу настајања
моралних и правних норми у целини.
Ако се посматра у историјском контексту процес настајања
моралних темеља радног и социјалног права, онда полазну основу
мора да представља чињеница да су индустријски односи у дужем
периоду свог постојања доминантно конфликтни, при чему
ти конфликти имају неретко најрадикалније облике и наравно
последице. Овде се одиграва један противуречни, двосмерни
процес. И поред тога што су моралне норме које чине темељ
радног и социјалног права по својој природи настале пре правних
норми, економски чиниоци, односно интереси имали су кључну
улогу у успостављању моралних норми у односима на релацији
синдикати, послодавци, држава, из чега се у каснијим фазама
родило радно и социјално право. Наиме, развој нових технологија,
који је захтевао све виши степен образовања запослених, свест
о томе да економски и технолошки напредак не могу носити
незадовољни и демотивисани радници, суочавање са директним
и индиректним штетама које су доносиле кризе и конфликти,
чињеница да је све то ограничавајуће деловало на опстанак у све
оштријој и захтевнијој тржишној утакмици, снагом чињеница
уверавао је актере индустријских односа да је за свакога од њих
појединачно и за све њих заједно боље да решење спорних питања
у међусобним односима траже за преговарачким столом.
Кључне речи: етика, радно и социјално право, људска права,
индустријски односи.
* Рад примљен: 04.08.2013.
Рад прихваћен: 23.08.2013.
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Уводне напомене
Старе мудрости, које свој смисао и снагу поруке коју шаљу
потврђују кроз чињеницу да њихов живот траје хиљадама година, а да
при томе не губе своју актуелност, веома често се користе као украсни
детаљ на текстовима које пишемо или предавањима која држимо, са
циљем да текст привуче већу пажњу читаоца, или да потврди широко
опште образовање аутора. Међутим, ове мудрости имају један много
шири значај и смисао – да нас подсете и упозоре на континуитет
историјског хода цивилизације кроз време, односно на чињеницу да је
свака историјска епоха, сваки друштвени поредак, поред специфичности
које су га обележавале имао и неке заједничке именитеље, односно
у суштини исте проблеме и дилеме, само је на та питања и дилеме
давао различите одговоре, примерене цивилизацијским вредностима и
достигнућима одређеног доба.
У такве мудрости, које одлукује историјско трајање спада и
позната и често коришћена изрека „Историја се понавља“. Међутим, ова
мудрост била је предмет сукоба, подела и неслагања међу научницима,
филозофима, политичарима. У свакој епохи, у сваком друштвеном
поретку било је доста оних који су сматрали да та тврдња једноставно
није тачна, да је историјски ток кретања није потврдио, као и они који
су сматрали и сматрају да се историја понавља, али „као фарса“, „као
комедија“, као и да је било момената када се понављала и као трагедија
(напр. Два светска рата у XX веку, еколошке катастрофе изазване
људском делатношћу), упозоравајући нас да људска врста споро учи,
чак и на сопственом примеру. Међутим, и поред наведених различитих
становишта, не ноже се оспорити чињеница да нас историја, ако јој
приђемо на савестан, одговоран, објективан начин може помоћи да боље
разумемо садашњост и да је на основу тога учинимо бољом и хуманијом.
Управо се у етици радног и социјалног законодавства може уочити
поменути континуитет историје, односно трајне моралне вредности,
на којима се, с једне стране темељила људска заједница, а са друге
стране су били предмет веома радикалних социјалних, полтичких, а у
савременом добу и индустријских конфликата.1 Наравно, сви наведени
облици и садржаји конфликата имали су и своју моралну компоненту, из
једноставног разлога, што је свака људска делатност, по својој природи
и суштини морална, јер ако није морална, онда се неизбежно доводи у
питање суштински људски смисао те делатности.
1 Д. Маринковић, Свет рада –стари изазови у новом добу, ВССП и Центар за
индустријске односе, Београд, 2013., стр. 15.
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У прилог оваквој тврдњи може послужити упоредна анализа тока
настајања права, као и других облика друштвене свести и друштвених
норми чији је настанак претходио настанку права и издвајања гране
радног и социјалног права из укупног корпуса правних наука, из које
се може уочити значајна симетрија ова два процеса, који су настајали у
различитим временским епохама.
Историјски посматрано, људи су као свесна, друштвена, а то увек
значи и морална бића, имали потребу да уређују међусобне, односе, да
успостављају норме и правила понашања, како би друштвена заједница
могла да функциоонше. Свака друштвена заједница кроз историју имала
сопствени систем друштвених норми. Посматрајући по временском
редоследу, прво су настајале обичајне норме, засноване на прихватању
уобичајених стално понављаних начина понашања у одређеним
ситуацијама. Многе обичајне норме, немају своје рационално утемељење,
али су се и поред тога задржале и до данас. Затим су уследиле моралне
норме, утемељене на линији разделници између добра и зла и моралним
санкцијама – осуди средине и грижи савести, у случају кршења моралних
норми.2 Тек на одређеном ступњу развоја друштва, онда када настаје
држава јавља се и право, односно правне норме, иза којих, први пут стоји
сила легитимне физичке принуде у рукама државе у виду судства, војске
и полиције. Промењене друштвене околности, нови модели друштвене
организације, а посебно успостављање нових својинских односа у чијем
се темељу налази приватна својина и начело њене неприкосновености,
све су видљивије показивале да дотадашње норме – обичајне и моралне
нису довољне, да немају довољну снагу да обезбеде трајан и стабилан
друштвени мир. Међутим, то не доводи у питање, заједничко порекло
и заједничке именитеље обичајних, моралних и правних норми. То се,
пре свега, огледа у чињеници да је право као нова област друштвеног
живота, преузела читав низ, пре свега моралних норми и да су и данас
у савременим правним и друштвеним системима, многе моралне
истовремено и правне норме. Међутим, никако не треба изгубити
кључну линију разделницу између моралних и правних норми. Извор
снаге моралних норми налази се у унутрашњости, у људској суштини
човека, о свести о добру и злу, о потреби да се чини добро и свести о
томе да се не сме чинити зло.Такав приступ произилази из моралних
санкција – гриже савести и осуде друштвене средине. Из таквог става
проистиче и морални приступ слободи појединца, који подразумева
да се слобода свакога од нас појединачно завршава тамо где почиње
2 В. Павићевић, Основи етике, БИГЗ Београд, 1974., стр. 74.
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слобода другог. То је оно што Емануел Кант дефинише као „Морални
закон у нама“. Снага правне норме проистиче из функције коју правници
дефинишу као „функцију генералне превенције“, односно запрећену
казну за кршење закона и извесност да ће свако ко прекрши закон једнако
одговарати пред законом. Извор снаге правне норме је значи спољашна
сила државе, ван човека. Међутим, правна норма не би имала снагу
коју има ако би се заснивала само на сили закона. Снага правне норме,
што потврђује и историја права и савремена пракса заснива се на „духу
закона“3, што значи да она у себи интегрише и правни и морални аспект
у једну суштински нову целину.
Економија и право у радном и социјалном законодавству
Чињеница да је човек свесно, друштвено, а то значи и морално биће,
јер се свесност и моралност људског бића исказују кроз његов морал,
мора се посматрати у контексту чињенице да је човек истовремено и
радно, делатно, односно стваралачко биће. Реч је о добро познатој, опште
прихваћеној чињеници да је човек једино биће које има способност
критичког мишљења и креативног развојног приступа окружењу у коме
се налази која се са различитих аспеката проучава у различитим наукама,
која се, међутим, веома често потискује и заборавља у свакодневном
животу. Другим речима, суштина људског бића има четири упоришта
– друштвеност, свест, моралност и делатништво, односно способности
људског ума и руку да ствара материјална и духовна добра. Трагајући
за одговором на питање о функционалној повезаности ове четири
компоненте, може се рећи да се прве три компоненте – друштвеност,
свест, моралност манифестују кроз четврту – стваралачку снагу људских
руку и ума. Тачније речено, стваралачка снага људског рада представља
интегрални параметар моћи остала три параметра. Све напед наведено
даје основа за закључак да је људски рад, поред тога што је практична,
економска и научна истовремено и филпзофска и морална категорија.
Томе у прилог говори и чинејница да се раду у свим епохама у свим
облицима друштвеног уређења прилазило као моралној категорији,
а однос према раду, као кључни облик практичне делатности човека
представљао је битан показатељ нечије моралности. У том смислу,
нерад и лењост су третирани као неморалне категорије. Наравно, рад је
историјска категорија, али и константа људске историје, у том смислу
што је рад у свим периодима историје био материјални и духовни услов
опстанка људске врсте. То значи да се однос према раду, у економским,
3 С. Монтескије, Дух закона, Култура, Београд, 1972., стр. 92.

144

Проф. др Дарко Маринковић, Етика радног и социјалног законодавства,
радно и социјално право, стр. 141-154, XVII (1/2013)

културним, филозофским, моралним аспектима мењао, а историја нас
у том смислу учи да су највеће резултате са становишта економског и
технолошког развоја и квалитета живота људи, слободе и достојанства,
оствариле оне епохе у којима рад третиран као стваралачка, развојна,
морална категорија. Сам рад је по својој суштини морална категорија
јер обухвата испољавање и развој људских способности, знања, маште,
храбрости, радозналости, хуманости, правдољубивости, спремности
на суочавање са новим и различитим, као и увођење једног кључног
критеријума у вредновању људи и параметр међуљудских односа, а то
је способност човека да ствара материјална и духовна добра и да се на
том плану упоређује, односно такмичи са другим људима. Историја,
као и савремена друштвена пракса потврдили су да тај параметар има
неупоредиво већу вредност и значај у односну на све друге параметре
који су у историји коришћени, као што су нација, вера, боја коже, и тсл.
Чак штавише, историја као учитељица живота потврђује и опомиње да
је тај кључни параметар – стваралачке снаге људског рада био и данас
на многим тачкама јесте у радикалном конфликту са другим наведеним
параметрима. 4
Морална суштина људског рада представља теоријску и моралну
основу за нови, критички приступ изузетно актуелној теми савременог
доба – питању односа морала и економије. 5 Поменуто питање старо
је колико и људски род, управо зато што је рад, односно економска
делатност константа, односно неопходни услов опстанка човека. Сам
извор ове речи, пореклом из грчког језика, који значи „брига о дому“,
на упечатљив, на појавној равни видљив начин говори о раду, односно
економији, као једној од суштинских одредница сваког људског бића и
људског друштва у целини.
Глобална криза која потреса савремени свет већ више од пола
деценије, са непоузданим прогнозама о укупној дужини трајања и
коначним последицама које ће изазвати, као и компаративна анализа
актуелне и претходних криза, са становишта непосредних повода,
узрока, тока, последица и предузетих мера за превазилажење показује
неоснованост тврдњи оних аутора либералне и неолибералне оријентације
који сматрају да је економија, а у том контексту и тржиште као кључни
инструмент савремених тржишних економија морално неутрално. 6
4 В. Вукотић, Психофилозофија бизниса, ЦИД Подгорица, 2002., стр. 43.
5 Морал и економија, Зборник радова са истоименог научног скупа, Институт
друштвених наука, Београд, 2008., стр. 336.
6 Ф. Хајек, Студије из филозофије, економије и политике, Паидеја, Београд, 2002.,
стр. 156.
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Та тврдња је, пре свега у сукобу са напред изнетом опште
прихваћеном чињеницом да је човек друштвено, свесно, стваралачко и
увек морално биће. То значи да свака његова активност, па и економска,
односно процес стварања материјалних и духовних добара као кључна
покретачка полуга економских активност неизбежно има своје моралне
аспекте и мора бити предмет критичког моралног преиспитивања. Без
моралних темеља свака људска активност губи свој основни људски
смисао и садржај.
Исто тако, досадашњи ток кризе, као и историја економских криза
капитализма непобитно потврђују да је један од трајних извора криза
био морални пад, урушавања моралних темеља друштва, грамзивост и
себичност привилегованих друштвених слојева.Такво стање пада пада
морала имало је за последицу настајање индустријских и социјалних
конфликта, укључујући ту и најрадикалније видове конфликата,
као што су штрајкови, јавни протести, па чак и масовни физички и
оружани сукоби, са свим последицама које такви конфликти изазивају.
Историја, у том смислу такође потврђује да трајни излазак из ових криза
и конфликата није био могућ без утемељења на моралним принципима
и стандардима.
Пад морала у целини, који је један од непобитних узрока свих
криза, укључујући и актуелну, пре свега, потврђује да криза никада није
само економска. Она се само највидљивије, са становишта последица
испољава на економском плану, материјалном и социјаллном положају
грађана и посебно припадника света рада, али је увек и политичка,
социјална, културна, морална, односно обухвата све аспекте друштвеног
живота.
Ако се посматра у том контексту, онда се пад морала, као један
од кључних извора кризе може посматрати као појавни облик или
манифестација конфликта две противуречне одреднице људског рада.
Наиме, од настанка човека као свесног, друштвеног и морачног бића,
рад као константа свакодневног људског живота и цивилизациј у
целини има две супротстављене одреднице. На једној страни, рад јесте
економска нужност, како то тврде економисти различитих оријентација.
То проистиче из чинњенице да је производња материјалних и духовних
добара услов опстанка човека, односно задовољавања његових основних
биолошких потреба (храна, становање, одевање, заштита од временских
неприлика и тсл), али и задовољавања његових духовних и социјалних
потреба, што све чини једну недељиву целину. Прекид производње
од само неколико недеља на глобалном ниввоу, доказују економисти
146

Проф. др Дарко Маринковић, Етика радног и социјалног законодавства,
радно и социјално право, стр. 141-154, XVII (1/2013)

изазвао би економске, политичке и социјалне последице, које би се
отклањале годинама.
С друге стране, рад је стваралачки процес у коме човек развијајући
сопствену креативност, знање, ствара материјална и духовна добра,
прилагодјавајући природу својим потребама, али и самог себе новим
околностима, које креира са другим члановима друштва. Другим речима,
човека истовремено „тера“ на рад скуп биолошких, егзистенцијалних
потреба, а са друге стране потреба да потврди и развије своју стваралачку
снагу, која чини један од темеља његове људске суштине.7 Кроз целу
историју људског друштва, ако се она посматра као историја људског
рада, ова два аспекта, две противречне компоненте људског рада налазе
се у сталном конфликту. Историјиски процес , посебно у савременим
грађанским, демократским капиталистичким друштвима, да процеси
кретања ка демократији, социјалној правди, хуманистичким принципима
на којима се темеље савремена економски и технолошки развијена
друштва нису могући без процеса кретања, односно мењања карактера
рада, у смеру кретања од економске принуде до стваралачког процеса.
Савремена пракса, у том смислу, потврђује да у економски технолошки
најразвијенијим друштвима, која су истовремено и најдемократскија и
са највишим степеном људских слобода и права, доминира стваралачка
у односу на принудну компоненту људског рада.
Процес настајања радног и социјалног законодавства представља
једну од кључних манифестација сукоба између принудне и стваралачке
компоненте људског рада. Ако се анализира однос правних и моралних
норми у радном и социјалном праву, онда се, пре свега, мора издвојити
чињеница да су историјски, временски прво настале моралне, а тек
касније правне норме. Идентичан је редослед и у процесу настајања
моралних и правних норми у целини.
Ако се посматра у историјском контексту процес настајања
моралних темеља радног и социјалног права, онда полазну основу мора
да представља чињеница да су индустријски односи у дужем периоду
свог постојања доминантно конфликтни, при чему ти конфликти имају
неретко најрадикалније облике и наравно последице. Једна од највећих
последица свакако је нецелисходно, бесмислено трошење индивидуалне
и друштвене енергије и губљење поверења међу актерима индустријских
односа, што је иначе темељ морала у целини, па и морала у односима
радника, односно радничких синдиката, послодаваца и државе. То је
време у коме се радници налазе у понижавајућем положају – радно
7 Economics without Ethics, The crisies of spirituality, by Bushan Sing Internet
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време траје 12 до 14 сати, нема слободне суботе, често ни недеље, ради
се на тешким пословима, у лошим условима рада, без одговарајуће
безбедности изаштите на раду, што све на дуги рок руинира радну снагу
и сам људски живот, зараде су понижавајуће мале, нема здравственог
и пензијског осигурања, и читавог низа радних и социјалних права
која данас представљају неспорне цивилизацијске тековине савременог
доба. Подразумева се да то представља трајни извор индустиријских
и социјалних конфликата, губљења мотивације запослених, што
неизбежно изазива и негативне економске последице. Наравно, да такво
стање, поред осталог, говори о непостојању, односно неприхватању
елементарних моралних норми у односима послодаваца и запослених.
Овде се одиграва један противуречни, двосмерни процес. И поред
тога што су моралне норме које чине темељ радног и социјалног права
по својој природи настале пре правних норми, економски чиниоци,
односно интереси имали су кључну улогу у успостављању моралних
норми у односима на релацији синдикати, послодавци, држава, из
чега се у каснијим фазама родило радно и социјално право. Наиме,
развој нових технологија, који је захтевао све виши степен образовања
запослених, свест о томе да економски и технолошки напредак не могу
носити незадовољни и демотивисани радници, суочавање са директним
и индиректним штетама које су доносиле кризе и конфликти, чињеница
да је све то ограничавајуће деловало на опстанак у све оштријој и
захтевнијој тржишној утакмици, снагом чињеница уверавао је актере
индустријских односа да је за свакога од њих појединачно и за све њих
заједно боље да решење спорних питања у међусобним односима траже
за преговарачким столом.8
Међутим, да би то било могуће, било је неопходно да се испуне
следећи услови:
• Слобода организовања радника и послодаваца, која искључује
мешање у дефинисање циљева, начин организовања и
унутрашње односе синдиката, односно послодавачких
организација;
• Аутономија воље странака, односно актера индустријских
односа, која подразумева да сваки од њих ступа својом
слободном вољом у односе са другим актерима индустријских
односа, односно успостављање механизама и праксе социјалног
мира;
8 Б. Лубарда, Лексикон индустријских односа, Радничка штампа, Београд, 1977.,
стр. 75.
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•

Добровољност, која подразумева да нико силом закона, или
неком другом принудном мером не може натерати друге
актере индустријских односа на одређене одлуке и кораке;
• Поштовање начела „бона фиде“, односно добре вере, која
подразумева минимум поверења међу актерима индустријских
односа, заснован на свести да је индустријски и социјални мир
у заједничком интересу свих.
У савременим, демократским, радним и социјалним
законодавствима, ови принципи су дефинисани и заштићени
одговарајућим правним нормама, у уставима и радном и социјалном
законодавству. Али оно што је овде од посебне важности, јесте чињеница
да је кључно упориште ових принципа у моралу, односно да је реч о
моралним принципима на којима се једино и могу темељити односи
између света рада и света капитала у савременом друштву. То, пре свега,
потврђује чињеница да су слобода организовања радника и послодаваца,
као једна од битних манифестација људске слободе, аутономија воље,
добровољност, међусобно поверење, пре свега ,моралне категорије, које
су тек у одређеној фази развоја индустријских односа добиле и своју
правну снагу.
Радно и социјално право и економски учинци морала
Ако се прати историјски ток успостављања радног и социјалног
права, онда се у овом процесу могу уочити две групе мотива, које су
мотивисале све актере индустријских односа – државу, послодавце
и синдикате да успостављају, али још важније и да поштују правне
норме у области радног и социјалног права. То је специфичност радног
и социјалног права, у поређењу са другим областима права и правног
поретка једне земље, која је незаменљиви извор снаге који је омогућио да
радно и социјално право постану интегрални део правног поретка једне
земље. Реч је о томе да су све актере индустријских односа мотивисале
следеће групе мотива:
• Свест о томе да се ни једна област друштвених односа не
може успоставити на трајним и стабилним основама, ако
у тим темељима нису заступљене моралне норме. Свест
о томе настајала је кроз душтвену праксу, у историјском
процесу, у коме је људско друштво трагало за успостављањме
минималног социјалног концензуса у свакој појединачној
области друштвеног живота. Наиме, генерални социјални
концензус, онако како га дефинише Русо у свом делу
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„Друштвени уговор“9 компонован је од чиатавог низа
минималних социјалних концензуса, везаних за поједине,
конекретне области друштвеног живота. Како је настајала
у промењеним друштвеним околностима нека нова област
друштвеног живота, тако се неизбежно отварао и процес
трагања за минималним социјалним концензусом у тој
области. Може се у том смислу рећи да се социјални мир
састаји од читавог низа компоненти, односно парцијалних
процеса успостављања социјалног мира.
• Суочавање са чињеницом о високој политичкој, економској,
социјалној и моралној цени индустријских и социјалних
конфликата;
• Посредни и непосредни економски бенефити од моралних
стандарда у области радног и социјалног права.
На тај начин, историјски процеси и пракса савремених грађанских
капиталистичких друштава потврђују једну суштински важну чињеницу
– да је економски живот друштва, по својој суштини јавна ствар и да
се не може одвијати искључиво у складу са интересима појединаца.
Ова суштинска чињеница опредељује исавремени приступ приватној
својини, која није искључиво економска, већ и социаолошка и морална
чињеница. То значи, да се власници приватне својије не могу у управљању
приватном својином руководити искључиво својим личним интересима,
већ морају водити рачуна и о интересима других, односно ширем
друштвеном интересу, што иначе стоји у уставима и законодавству
свих демократских, грађанских друштава. На томе се, у крајњој линији
темељи данас све веће учешће и утицај државе у економском животу
друштва. А то, како друштвена пракса у двадесетом и почетком
двадестпрвог века потврђује, значи да се , поред економских принципа
економичности, продуктивности, рентабилности и профитабилности,
мора водити рачуна и о моралним аспектима, оним моралним аспектима
који су пре више од два миленијума записани на кованицама старог Рима
у познатој максими „Фиат панис“. Тај захтев, који у себи интегрише
економске и моралне принципе, представља једну од водиља савремених
економских система.
Морални темељи радног и социјалног законодавства, који се могу
посматрати и као специјални случај односа морала и економије налазе се
и у хришћанском предању, које представља једно од моралних упоришта
европске цивилизације. Почев од Старог завета, у коме Бог, изгонећи
9 Ж.Ж. Русо, Друштвени уговор, Култура Београд, 1972., стр. 23.
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Адама и Еву из Еденског врта, зато што су пробали плода са забрањеног
дрвета живота говори – Земља да је проклета с тебе –с муком ћеш се
од ње хранити до свога вијека10, преко Мартина Лутера, утемљивача
протестанске варијанте хришћанства, која у су штини одражава животну
фулозофију и морални став нове владајуће капиталистичке класе.
Догматика оба крила хришћанства – птавославља и католичанства
заснива се на ставу да је учење Цркве у својој суштини социјално и да је
Црква у свим периодима свог потојања и деловања остваривала значајну
каритативну и социјалну улогу. Међутим, тек са развојем савременог
капитализма, али и променом односа снага света рада и света капитала,
Католилка црква непосредно улази на социјално –политички терен,
својим ставовима о актуелним економским и социјалним питањима,
као и питањима садржаја и принципа на којима треба да се заснивају
односи радника и капиталиста. У првој папској енциклики која се бави
овим питањима, под називом „Рерум новарум“, папа Лав XИИИ, 1892
године обраћа се и радницима и капиталистима. Он је први папа који
указује да су капиталисти у свом пословању обавезни да воде рачуна
и о економским, радним и социјалним правима и положају радника.11
Сви наведени процеси, који су део историје, али и наше
свакодневице, дефинитивно отварају читав низ питања, која се могу
концентрисати у једно, контрадикторно питање – колико кошта морал.
Ако се има у виду суштина морала, као линије раздвајања између добра
и зла, која подразумеве, не само да се не чини зло, већ и да се чини добро,
онда је на постављено питање могућ само један одговор – морал нема
цену. Јер оног момента када мораље почне да се мери материјалним,
новчаним показатељима, он дефинитивно губи своју суштину и смисао.
Међутим, веома је скупо онда када нема морала и чак се штете које
настају од одсуства морала могу изразити и материјалним показатељима.
Те економске штете посебно су изражене у сфери остваривања радних
и социјалних права, које је најосетљивије и најконфликтније подручје
индустријских односа. Тачније речено, не може се ни говорити о радном
и социјалном праву у суштинском смислу те речи, ако оно нема стабилно
и трајно морално утемељење.
У том смислу може се извести закључак да етички темељи радног и
социјалног законодавства представљају један од угаоних каменова односа
између морала и економије, који је успостављен у савременим, економски
10 Свето писмо Старога и новога завјета, Британско и инострано библијско
друштво, Београд, стр. 3.
11 Социјална мисао Католичке цркве, Фондација Конрад Аденауер, Београд ,2007,
стр. 36. и 72.
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и технолошки развијеним, демократским грађанским друштвима. Ова
друштва су економски и технолошки развијена управо зато што су
одбацила неолиберално схватање да је економија морално неутрална, и
успоставила оптималну функционалну везу између моралних вредности
и економских циљева, на тај начин што моралне вредности представљају
један од кључних подстицаја економског и технолошког развоја. Управо
на том темељу у овом друштвима је кроз одговарајућу друштвену праксу
доказано да принцип тржишне утакмице, јесте и морални принцип, да
он није супротан, већ компатибилан са моралним начелима социјалне
правде и солидарности, што је суштинска одредница концепта и праксе
социјалне тржишне привреде.12
Полазећи од наведеног приступа односа морала и економије и
моралних принципа радног и социјалног законодавства, развијене
земље Европе градиле су инструменте социјалне правде, солидарности.
Целокупни комплекс ових радних и социјалних права, инструменти
остваривања појединих слобода и права, као што су право на
информисање, консултовање и саодлучивање, право на синдикално
организовање, колективно преговарање, социјални дијалог и др., имају
један заједнички именитељ - сви се заснивају на међусобном поверењу,
добровољнности, свести о томе да се наша слобода завршава тамо где
почиње слобода других, што су темељни морални принципи, који
се на специфичан начин дефинишу и остварују у области радног и
социјалног права. Цео поменути комплекс, чије је кључно упориште
морал, заједничким именитељем се дефинише као друштвено одговорно
пословање и корпоративна култура.
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ETHIC OF LABOUR AND SOCIAL LEGISLATIVE
Summary
Process of estoblishing of labour and social legislative is one of key
aspects of the conflict between forced and creative components of human
work. If we analyse relationship betwen legal and ethic standards in labour
and social low, first of all is necessary to have in mind, that in verz long,
contradictorial, conflictual historical process firstly were estoblished ethic,
and late legal standards. Same order was in the process of estoblishing of
ethic and legal standards in whole.
Also, if we analyse process of estoblishing of ethic corner stones of labour and social low, the basic importance has the fact that industrial relations
very long time were conflictual, including most radical forms of industrial
and social conflicts, like strikes, demonstrations, conflicts with police etc.
Of course, radical forms of industrial and social conflicts had radical consequences for all actors, and society in whole. We have very contradictoral,
two directions process. On one side, we have the facts that ethic standards
which are one of corner stones of labour and social low werw estoblished
before legal standards. On other side, in practice, relationship between actor
of industrial relations –state authorities, trade unions and employers were
based on economic interests. In some poent of view, mentioned conradictory
was born place of labour and social low.
Namely, more and more intensive developement of new technologies,
stronger and stronger market competition, fact that new technologies need
more and more educated and motivated workers, faced all actors of industrial relations with the fact that industrial conflicts have higher and higher
economic, political and social price, and that oll of them have interes to find
common solutions in negotiation process.
Key words: ethic, labour and social law, human rights, industrial
relations.
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ЕКОНОМСКИ СМИСАО И ЕФЕКТИ РАДНОГ
И СОЦИЈАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Апстракт: Процес успостављања радног и социјалног права
развија се као саставни део укупних економских и политичких
процеса развоја и промена у капиталистичком друштвеном
уређењу, кроз сукоб интереса различитих друштвених група
које учествују у овом процесу, али и као снажан интегративни
фактор актера индустријских односа. Сама чињеница да је
радно и социјално право успостављено и да је данас опште
прихваћено као неспорна цивилизацијска тековина потврђује
да су сви друштвени актери индустријских односа – држава,
послодавци, синдикати, у успостављању радног и социјалног
права, као темеља правног поретка индустријских односа и
као саставног дела правног поретка друштва, представља
најдиректнију и најпоузданију потврду да су сва три поменута
актера прихватила успостављање радног и социјалног права као
свој појединачни и заједнички интерес. Подразумева се да је, пре
свега, реч о економском интересу.
Веза између радног и социјалног права и економских интереса
актера индустријских односа и друштва у целини, није
директна, није видљива на појавној равни. Међутим, искуство
свих економски и технолошки развијених земаља потврђује да
је стабилан, флексибилни, развојни правни поредак у области
радног и социјалног права подстицајно утицао на економски и
технолошки развој. Сам историјски ток успостављања радног
и социјалног права, потврђује став да су актери индустријских
односа кроз праксу успостављања међусобних односа схватали
економске предности и бенефите успостављања правног
поретка радног и социјалног права.
Кључне речи: радно право, социјално право, економија, аутономна
регулатива, индустријски односи.

* Рад примљен: 15.08.2013.
Рад прихваћен: 31.08.2013.
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Уводне напомене
Стара народна пословица каже „Не пада снег да покрије брег, већ
да звери покажу траг“. Порука коју нам шаље ова народна мудрост,
која траје вековима, али има своју пуну снагу и смисао и у савременом
добу, може бити добар водич у разматрању извора настанака, тока и
последица глобалне економске кризе, која погађа савремени свет већ
више од пола деценије. Можда је најгоре од свега што чак ни највећи
оптимисти медју стручњацима, научницима и политичарима не могу
са сигурношћу да предвиде њен крај, а још су већа и на појавној равни
видљивија неслагања о путевима и социјалној цени изласка из кризе.
Наравно, није случајност нити опште место што се разматрање теме –
Економски смисао и ефекти радног и социјалног законодавства започиње
још једним суочавањем са глобалном кризом. Напротив, такав приступ
заснован је на уверењу да релевантан одговор на питање о путевима
изласка из кризе и кретања на пут стабилног економског и тенолошког
развоја није могућ без сагледавања места и улоге радног и социјалног
законодавства. Чак штавише, целокупно искуство претходних деценија,
као и актуелна друштвена збивања, дају довољно основа да излазак из
кризе подразумева, као неопходну компоненту суштински нови приступ
радном и социјалном законодавству.1
Посматрана на такав начин, глобална економска криза има
поред лоших и своје добре стране. Оне лоше стране су нам добро
познате, јер су постале део наше свакодневице. Ове лоше економске
и социјалне последице (незапосленост, пад стандарда, сиромаштво,
губљење наде, пад мотивације, страх, социјално безнађе) погодиле
су свет рада, а посебно припаднике најсиромашнијих друштвених
слојева, вишеструко увећавајући број оних који су се суочили са тешким
бременом сиромаштва. Неизбежне последице у виду радикалних
индустријских и социјалних конфликата испољиле су се у масовним
уличним демонстрацијама које се уназад неколико година одигравају на
улицама Атине, Мадрида, Рима, Брисела и других европских градова,
упозоравајући да то шетање индустријских и социјалних конфликата
ниског и средњег интензитета једнога дана може изаћи ван контроле
и дати веома опасну, неконтролисану социјалну резултанту.Тако су
социјална несигурност и страх од сутрашњег дана постали једно од
кључних обележја савременог доба и одредница наших индивидуалних
живота.
1 Б. Лубарда, Европско радно право, ЦИД Подгорица, 2006. Стр. 36
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За разлику од економски и технолошки развијених земаља Европе
и успешних земаља транзиције које се са наведеним питањима суочавају
у протеклих неколико година колико траје криза, Србију од самог почетка
транзиције, значи више од две деценије прати економско пропадање,
растућа незапосленост и сиромаштво. Штрајкови, демонстрације,
протестна окупљања пред зградама државних и локалних власти,
блокаде путева и железничких пруга су већ одавно саставни део нашег
политичког живота. Оно што је од посебног значаја за тему која се
разматра у овом раду јесте чињеница да један од битних предмета
индустријских и социјалних конфликата и трајног неслагања између
социјалних партнера – државе, послодавца и синдиката, јесте управо
питање концепта и садржаја радног и социјалног законодавства.
Међутим, и поред обиља негативних последица, једна чињеница
постаје све јаснија и све очигледнија – криза и њене социјално
економске последице није зла судбина, која нас повремено погађа као
земљотрес, цунами, или нека друга природна катастрофа коју људски ум,
искуство и знање нису у стању да предвиде. Другим речима, нико није
предодређен божијом вољом, или неком другом вишом силом да буде
богат или сиромашан, већ је то питање уређења друштва. Управо је то
сазнање, односно нови приступ глобалним и националним друштвеним
збивањима покренуо и народе Северне Африке у масовни талас протеста
и крвавих сукоба, који, без обзира на непосредне поводе и на појавној
равни видљиве манифестације, у суштини имају социјалне узроке.
Међутим, криза је већ на првим корацима показала и своје добре
стране. Оне земље које су на време и на прави начин схватиле те добре
стране, односно поруке, и на основу тога кориговале своју економску
политику у развојну стратегију, платиле су најмању социјалну цену,
односно на минималну меру свеле последице кризе. Криза је још једном
потврдила да се никада не јавља као искључиво економска, већ увек као
социјална, морална, правна и наравно политичка, из чега проистиче да
само такав, интердисциплинарни приступ отвара пут ка дефинисању
путева и инструмената изласка из кризе. Имајући у виду чињеницу да
криза са којом се суочава савремени свет није прва, а вероватно није
ни последња, упозорава све друштвене актере да није у пуној мери и
на прави начин искоришћено искуство претходних криза. Ово утолико
пре што је значајан број оних који, аргументовано тврде и доказују да
је актуелна криза по интензитету, трајању и последицама чак и већа од
велике депресије 1929. године. Исто тако, сама чињеница појаве кризе у
још већем интензитету и трајању говори да је свим друштвеним актерима
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неопходно „утврђивање предјеног градива“. При томе је неоспорно да су
многе, пре свега економски и технолошки најразвијеније земље водиле
превентивну антикризну политику и да су и пре појаве, као и у току
кризе примењивале читав низ антикризних мера. Неспорно је да су те
мере дале одређене резултате, али није се успело у оном основном - да
се криза спречи. 2
Из те чињенице проистиче закључак, да је неопходно наставити
трагање за том „кариком која недостаје“, без које очигледно није могуће
пронаћи трајни излаз из глобалне економске и друштвене кризе. При
томе се полази од предпоставке да краза није у интересу ни једном од
друштвених актера. Другим речима, кроза свим актерима наноси штету,
што значи да сви актери имају интерес да пронадју праве економске,
политичке, правне и социјалне одговоре на кризу, што подразумева
њихов минимални концензус и заједнички напор на том плану.
У трагању за поменутом „кариком која недостаје“, односно њеном
уочавању и издвајању из корпуса питања савременог капитализма, пре
свега се полази од чињенице да је савремени капитализам, посебно у
другој половини двадесетог и у првим деценијама двадесетпрвог века
суштински изменио свој лик. Неспорно је, када се посматра у историјској
ретроспективи да савремени капитализам одликује динамичан економски
и технолошки развој, стално повећавање произведених материјалних
добара, висок развој политичке и социјалне демократије, људских
слобода и права, унапређивање стандарда и квалитета живота људи.
Подразумева се су ове одреднице економски и технолошки развијених
земаља Европе и света. Међу бројним чиниоцима који су утицали да
ове земље постигну такве резултате на пољу економског и технолошког
развоја налази се трајно и стабилно успостављено начело владавине
права, стабилан, демократски правни поредак и у оквиру тога хумано
радно и социјално законодавство. У прилог таквом закључку говори
чињеница да све економски технолошки развијене земље, поред осталих,
везује и следећи заједнички именитељ – хумано, демократско радно и
социјално законодавство. 3
Историјски ток настанка – трајне вредности и темељи
И у овом одељку текста полазну онову представља једна, овог
пута, латинска мудрост, која каже „Historia magistra vita est“. Целокупни
2 Д. Маринковић,“ Свет рада, стари изазови у новом добу“, ВССП и Центар за
индустријске односе, Београд, 2012, стр 149
3 З. Стојиљковић, „ Од конфликта ка дијалогу“, УГС „Независност“ и СЛА,
Београд, 2010. Стр. 126
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ход људске цивилизације кроз време, као и збивања у савременом,
турбулентном, конфликтном добу, потврђују да се историје може много
научити, на само о томе како су живели наши преци у претходним
историјским епохама, већ се могу стећи она знања која могу бити од
незаменљивог значаја за разумевање актуелних друштвених процеса,
нашег места и улоге у тим процесима. Такав стваралачки, развојни
приступ историји је од кључног значаја у условима друштвених криза,
у каквој се налази савремено друштво, јер излаз из кризе није могућ без
препознавања трајних историјских и друштвених вредности, на којима
се темељио сваки друштвени поредак и на којима се заснива и савремено
друштво. Историја нам даје основа за закључак да управо напуштање тих
трајних цивилизацијских вредности има за последицу друштвене кризе,
са свим њиховим политичким, економским, социјалним и моралним
последицама. Наравно, при томе се мора имати у виду да се ове трајне
цивилизацијске вредности у различитим епохама у различитим
друштвеним околностима јављају у различитим појавним облицима, или
другим речина, на нови начин отварају стара питања. Из тога проистиче
да се пред филозофијом, друштвеном теоријом и стратегијама одрживог
развоја налази стратешко питање препознавања и ревитализације тих
трајних друштвених и моралних вредности.
Реч је о томе да се процес успостављања радног и социјалног
права развија као саставни део укупних економских и политичких
процеса развоја и промена у капиталистичком друштвеном уређењу,
кроз сукоб интереса различитих друштвених група које учествују у овом
процесу, али и као снажан интегративни фактор актера индустријских
односа. Сама чињеница да је радно и социјално право успостављено и
да је данас опште прихваћено као неспорна цивилизацијска тековина
потврђује да су сви друштвени актери индустријских односа – држава,
послодавци, синдикати, у успостављању радног и социјалног права,
као темеља правног поретка индустријских односа и као саставног дела
правног поретка друштва, представља најдиректнију и најпоузданију
потврду да су сва три поменута актера прихватила успостављање
радног и социјалног права као свој појединачни и заједнички интерес.
Подразумева се да је, пре свега, реч о економском интересу.
Веза између радног и социјалног права и економских интереса
актера индустријских односа и друштва у целини, није директна,
није видљива на појавној равни. Међутим, искуство свих економски и
технолошки развијених земаља потврдјује да је стабилан, флексибилни,
развојни правни поредак у области радног и социјалног права
159

Др Небојша Стефановић, Др Владимир Маринковић, Економски смисао
и ефекти радног..., радно и социјално право, стр. 155-176, XVII (1/2013)

подстицајно утицао на економски и технолошки развој. Сам историјски
ток успостављања радног и социјалног права, потврђује став да су актери
индустријских односа кроз праксу успостављања међусобних односа
схватали економске предности и бенефите успостављања правног
поретка радног и социјалног права.
У крајњој линији бенефити које друштвени актери добијају
од успостављања радног и социјалног права могу се, поред осталог,
посматрати као специјални случај бенефита које друштво добија уд
успостављања правног поретка, а посебно, као једне од преломних тачака
у усторији цивилизације – успостављања владавине права. Иако се
догађао у временски веома удаљеним периодима процес у настајања
права уопште и настајања радног и социјалног права имају доста
сличности. Наиме, историјски ток збивања показује да су у друштву, из
потребе да се регулишу друштвени односи, односно правила понашања
прихватљива за све, најпре настале моралне и обичајне норме.Тек на
одредјеном ступњу развоја друштва (онда када настаје приватна својина)
настаје право, правне норме и држава као орган легитимне физичке
принуде у рукама в ладајуће класе. Један од разлога који су условили
настанак државе и права свакако је чињеница да моралне и обичајне
норме, иза којих је стајала снага обичаја и морална линија разделница
између добра и зла нису више имале довољну снагу да одрже постојећи
поредак. Тако настаје нови скуп друштвених норми – правне норме, иза
којих стоји, по први пут сила државе, односно њених органа – судова,
војске и полиције. Међутим, то не доводи у питање да све наведене чине
целину друштвених норми, које, у суштини чине темељ и изворну снагу
сваког друштвеног система. То, у крајњој линији, потврдјује и чињеница
да су многе моралне истовремено и правне норме.
Економски ефекти упостављања радног и социјалног права не
могу се објективно и целовито сагледати, без разумевања суштине
односа правних и моралних норми. За разумевање овог сложеног,
развојног односа важну упоришну тачку представља чињеница да
су савремена грађанска демократска друштва утемељена на теорији
друштвених уговора. Оно што је за тему овог рада од посебне важности
су различити ставови аутора о путевима и разлозима који су довели
до настанка друштвеног уговора. Између Хобса и Русоа у том погледу
постоји дијаметрална разлика. Хобс у свом делу „Левијатан“4 каже да је
првобитно стање људске заједнице стање општег непријатељства, које
он дефинише као стање у коме „Хомо хоминис лупус ест“. Да би изашли
4 Т. Хобс, „ Левијатан“ , Култура, Београд, 1971. Стр.32
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из таквог стања свеопште деструкције, која доводи у питање опстанак
друштва, људи закључују друштвени уговор, којим утврђују основне
принципе на којима се темељи друштвени живот и медју људски односи.
С друге стране, Русо првобитно стање људске заједнице описује као
стање идеалне, хармоничне заједнице, засноване на миру, стабилности,
солидарности. Приватна својина је све то променила и отворила фазу
радикалних друштвених конфликата, због чега је било неопходно
успоствљање државе и права.
Процес успостављања радног и социјалног права у великој мери
наликује кретању између поменута два екстрема – од стања у коме је
„човек човеку вук“ до стања социјалне хармоније, која је данас у високом
степену достигнута у економски и технолошки развијеним демократским
земљама, при чему је радно и социјално право један од темеља те
сосијалне хармоније. Тај процес је изузетно дуготрајан, противуречан,
а пре свега у веома дугом периоду изразито конфликтан. Овај процес
започиње индустријским и социјалним конфликтима, укључујући
најрадикалније облике ових конфликата (штрајкови, демонстрације,
сукоби са полицијом, хапшења и затварање демонстраната, убиства
фабриканата, паљење фабрика и тсл.). Прве фазе овог процеса
карактерише апсолутна доминација капиталистичке класе и изразито
неповољна, може се рећи понижавајућа позиција радништва. На све
захтеве радника у вези њихових радних и економских права, одговара
се грубом силом, почев од отпуштања са посла, до полицијског прогона.
Наравно, нема радног и социјалног законодавства, које настаје тек у
каснијим фазама развоја капиталистичког, грађанског друштва.
Међутим, тече процес друштвених промена које су отвориле
простор за успостављање радног и социјалног права, као нове гране
права, али и као правног темеља нове друштвене праксе и суштински
нових односа између државе, послодаваца и синдиката. Реч је о следећим
кључним компоненетама ових промена:
• Успостављање општег бирачког права;
• Формирање политичких странака радничке оријентације;
• Оснивање синдиката, што је дугорочно водило ка промени
односа друштвене моћи света рада и света капитала, односно
успостављање релативне равнотеже снага између ова два
актера;
Истовремено, у друштвима чија је кључна покретачка економска
снага начело тржишне утакмице, све се више увидја растућа економска
и социјална цена индустријских и социјалних конфликата, у којима се
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нерационално, тачније речено бесмислено троши огромна количина
друштвене и индивидуалне енергије, што изазива очигледне све веће
економске штете, утичући на продуктивност рада, на мотивацију
запослених за постизање што бољих радних резултата, на медјуљудске
односе, а тиме на конкурентки капацитет предузећа, у све оштријој и
захтевнијој тржишној утакмици. Снага чињеница је јасно упозоравала
све актере индустријских односа да су у конфликтима, у крајњој линији
сви губитници. Све то је, коначно водило актере – послодавце и раднике,
односно радничке синдикате, а касније и државу да решење спорних
питања у медјусобним односима решавају за преговарачким столом.
Другим речима, све више се развија свест да поред појединачних интереса
послодаваца и синдиката, постоје и њихови заједнички интереси и да
имају заједничку одговорност да препознају и дефинишу ове интересе и
на основу њих граде своје медјусобне односе. Тако се успоставља један
и данас од темељних механизама социјалне демократије – колективни
уговори, који представљају темељ савременог радног и социјалног
права. Ако се у појединим земљама прати овај процес у континуитету
онда се може уочити да су многе норме из колективних уговора у
одредјеним околностима само пребачене у правне норме радног и
социјалног законодавства. У појединим земљама у радном и социјалном
законодавству доминантну позицију имају управо колективни уговори
различитих нивоа. У сваком случају, неспорно је да радни и социјални
правни поредак чине законска и аутономна регулатива. Та констатација
је важна због тога што свака економска криза, па и актуелна отвара
питање функционисања аутономне регулативе и на том плану се одвија
велики део индустријских и социјалних конфликата. 5 Очигледно је
реч у условима економске рецесије да се терет кризе у већој или мањој
мери пребаци на неког од социјалних партнера. Држава настоји да
задржи изворе буџетских прихода, послодавци да терет кризе пребаце
на радничке зараде и друга радна и економска права запослених, а
синдикати да одбране стечени ниво права запослених. Долази до битног
наружавања социјалног мира и хармоније и друштво креће у контра
смеру ка оном стању које Хобс дефинише као „Рат свих против свију“.
Економски бенефити од радног и социјалног права
Полазну основу за сагледавање економских бенефита које доноси
радно и социјално право представља чињеница да је тржишна утакмица
5 “Криза и развој“, Зборник радова са истоименог научног скупа, Институт
друштвених наука, Београд, 2011., стр. 52.
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кљуна покретачка снага економског и технолошког раyвоја савремених
капиталистичких друштава. Чак и најокорелији критичари тржишне
привреде у време постојања планских, централизованих привреда,
нису могли да оспоре снагу и смисао тржишне утакмице. Данас у
друштвеној теорији, стратегијама одрживог развоја и у економској
политици углавном влада сагласност о месту и улози тржишта, базирана
на чињеници да је управо тржишна утакмица, односно чињеница да се за
грешке и промашаје на тржишту изриче само једна санкција –економско
пропадање, учинила да се свет у коме живимо тако радикално промени,
односно да се забележи тако динамичан развитак науке, пре свега
примењених наука, односно скраћивање времена од научних проналазака
до њихове практичне примене, развој нових технологија и нових области
производње. Другим речима, вишеструко је увећана стваралачка моћ
људског рада, што је резултирало знатним унапређивањем стандарда и
квалитета живота људи.
Разумевање суштине те покретачке снаге тржишне утакмице
подразумева да се придје анализи структуре тржишта у капиталистичкој
тржишној привреди, а пре свега чињеници да капиталистичка тржишна
привреда обухвата три сегмента, или три тржишта – тржиште роба,
капитала и рада. Ова три тржишта чине функционалну целину, али
свако од њих има и своје специфичности. Сва три тржишта имају један
заједнички именитељ – кључна покретачка снага сва три тржишта је
однос понуде и потражње, који одлучујуће утиче на однос понуде и
потражње. Када дође до несразмере између понуде и потражње, односо
када понуда расте, а потражња опада, долази до пада цена. Теоријски,
када је реч о тржишту роба и капитала цена може падати до нуле. То се,
на пример догодило и у актуелној глобалној кризи, када су федералне
резерве САД (која слови за једну од најлибералнијих економија) са
порастом кризе и њених социјално економских последица сукцесивно
смањивале есконтну каматну стопу, са циљем да подстакну предузетнике
на нове инвестиционе подухвате,а то значи и ново запошљавање и пораст
потрошачке моћи друштва.
Кретања на тржишту радне снаге имају другачији специфични
ток. Неспорно је и да на кретања на тржишту радне снаге утиче однос
понуде и потражње. Међутим, код кретања цене радне снаге постоји
специфична доња граница. Наиме, сам процес опадања цене радне снаге
има неизбежно растуће, не само економске, већ и социјалне и политичке
последице. Паралелно са опадањем цене радне снаге, опада запосленост,
која је рентгенски снимак укупног еконкомског и социјалног стања у
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једном друштву, опада мотивација за рад и постизање бољих радних
резултата, за стручно усавршавање и професионални развој, а расте
социјално незадовољство, социјално безнађе, интензитет и динамика
индустријских и социјалних конфликата, што додатно отежава и иначе
тешку и сложену ситуацију коју изазива економска криза. Целокупна
историја капитализма, као и савремена пракса, потврдјује да ове
последице неизбежно вишеструко увећавају економску цену кризе и
успоравају процес изласка из кризе и кретања у нову фазу економског
просперитета.
Истовремено, цена радне снаге ни теоријски ни практично не
може доћи до нуле. Или, ако би се говорило језиком цинизма, могло
би се рећи – може, али то онда доводи до несагледивих економских,
социјалних и политичких последица, јер то значи да су људи без
посла, без хлеба, односно без односних средстава за опстанак, а такво
стање у сваком друштву неизбежно доводи до најрадикалнијих облика
индустријских и социјалних конфликата (штрајкова, јавних протеста,
сукоба са полицијом и војском, окупације фабрика, уништавања имовине
и коначно до друштвених револуција. Може се рећи, по оној народној –
ко не плати на мосту, платиће на ћуприји, само је цена, у овом случају
политичка, економска, социјална и морална цена неупоредиво већа на
ћуприји.
У погледу утврдјувања параметара за одредјивање доње границе
зарада (за које је уобичајени израз у друштвеним наукама и економским
политикама минимална надница, у историји капитализма могу се
издвојити два периода. У првом периоду, тзв. либералног капитализма
доминира категорија „егзистенцијални минимум“, коју Карл Маркс
детаљно објашњава у свом делу „Капитал“. 6 Појам „Егзистенцијали
минимум“ обухата ону количину материјалних добара која је раднику
и његовој породици неопходна да обезбеди просту репродукцију своје
радне снаге, како би могао да настави да обавља посао.
Савремено доба, захваљујући динамичном развоју нових
технологија, нових људских потреба, а то у суштини значи вишеструком
увећању стваралачке моћи људског рада, као и променама у политичком
организовању друштава, успостављању и снажењу механизама политичке
и социјалне демократије, уводи нове, хуманије параметре, односно уводи
нову категорију цивилизацијски минимум. Сам њен назив упућује
на закључак да је реч о новом цивилизавијском приступу категорији
минималне наднице. Сам појам цивилизацијског минимума, није само
6 К. Маркс, Капитал, Сабрана дела, „Култура“ Београд, 1972. стр.18.
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економска категорија, као што је то случај са појмом „егзистенцијални
минимум“, већ укључује много шире социолошке, политичке, социјалне
и моралне аспекте. Појам „цивилизацијски минимум“ заснива се на
ставу да сваки човек, у складу са основном поруком, коју садрже
сви релевантни међународни политичко-правни документи и устави
појединих елементарно демократских земаља да се „сви људи радјају
слободни и једнаки“. Дакле на политичком и моралном ставу, који
има своје изразите економске аспекте и последице. То подразумева не
само храну, смештај и друге захтеве на нивоу одржавања елементарне
егзистенције, већ и читав низ других, цивилизацијских захтева, као
што су право на одговарајуће услове становања, право на образовање на
свим нивоима, право на стручно образовање и професионални развој,
право на рад и пристојну зараду од сопственог рада, право на културу, на
одговарајуће услове рада, безбедност и здравље на раду, и друга права,
која у целини омогућују квалитет и достојанство живота људи, на оном
нивоу који је достигла савремена цивилизација. Другим речима, ако се
људи радјају слободни и једнаки, онда сваки човек има једнако право
да ужива у цивилизацијским достигнућима савременог доба.
Већ на појавној равни је видљиво да овај процес кретања од
„егзистенцијалог ка цивилизацијском минимуму“, односно промене
параметара на основу којих се одређује цена радне снаге, није искључиво
економски, иако његову видљиву компоненту чине, пре свега, економски
и статистички параметри. Та чињеница може да буде узрок оптичке
варке, али и добар параван за прикривање суштине. Наиме, реч је о много
ширем друштвеном процесу, који има и своје политичке, социјалне,
моралне, као и правне аспекте, који се управо испољавају на пољу
радног и социјалног права. Очигледно је да се са поља искључивог
деловања тржишних закона прелази на шири терен људских слобода
и права, утемељених на начелима социјалне правде, солидарности,
антидскриминације.
Суштинска промена односа према цени радне снаге није условљана
само економским чиниоцима, односно променама односа понуде и
потражње. Промена овог односа је само један од видљивих аспеката
промена које су се догодиле на друштвеној сцени, променама у односу
друштвене моћи измедју кључних социјалних група, успостављањем
и развојем механизама политичке и социјалне демократије. Међу тим,
ванекономским факторима треба, пре свега, издвојити настанак, развој
и јаћање друштвене моћи синдиката, што је на одређеном ступњу довело
до успостављања релативне равнотеже света рада и света капитала.
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Поред тога, важан ванекономски чинилац био је успостављање општег
права гласа и развој вишестраначке парламентарне демократије, што
је условило и промену односа према радницима, њиховим радним,
економским и социјалним правима, и покренуло процес постепеног
успостављања демократских индустријских односа.
Тржишна утакмица и њене специфичности када је реч о
функционисању тржишта радне снаге, са развојем капиталистичког
градјанског друштва заснованог на приватној својини све су више
потврђивали да се економски живот у целини, а посебно односи на
тржишту рада, то јест односи на релацији држава, синдикати, послодавци,
не могу одвијати искључиво у складу са односом понуде и потражње.
Тачније речено, на однос понуде и потражње у целини, а посебно у
функционисању тржишта радне снаге утиче и један број чинилаца који
нису искључиво, или нису уопште економске природе. При томе се мора
издвојити за ову анализу једна кључни заједнички именитељ.Он се
односи на чињеницу да је тржишна утакмица увек утакмица људских
способности и знања и да се иза утакмице на тржишту роба и капитала
увек налази утакмица која се одиграва на тржишту радне снаге. Наиме,
када се, примера ради појави одређена врста робе на тржишту и када
се потрошачи, или корисници одредјених услуга опредељују којем ће
произвођачу дати своје поверење и новац, предмет тржишне утакмице
јесте та роба, односно услуга. Али, у суштини не такмичи се било
која роба, или услуга, већ се такмиче људи који су одређену робу или
услугу произвели, дизајнирали, дефинисали јој квалитет, цену и друге
параметре, на основу којих купац доноси своју одлуку.
На основу те чињенице није тешко закључити да се кључна
компонента тржишне утакмице одвија на тржишту радне снаге, односно
на плану развоја људских ресурса. То је кључни аргумент на коме се
заснива данас у економији и науци опште прихваћени став, да су кључна
покретачка снага економског и технолошког развоја људски ресурси, што
опредељује да је у пракси стратегија развоја људских ресурса обавезни
саставни део стратегије одрживог развоја и пословнне политике
предузећа. Другим речима, битка за освајање тржишта и поверења
потрошача води се, пре свега на терену улагања у развој људских
ресурса, при чему се борба за освајање потрошача са рафова и излога
продавница већ одавно преселила у борбу за људске душе, односно
стварање начина живота и система вредности који подстиче човека да
троши одредјене врсте роба и услуга. 7
7 З. Кулић : Управљање људским ресурсима, „Мегатренд“ Универзитет, Београд,
2010., стр.125.
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Ако се прати историјски токи настанка и развоја капитализма и у
контексту историјског кретања сагледа његово актуелно стање, онда се
може уочити да је управо све оштрија и захтевнија тржишна утакмица,
приморала актере индустријских односа – државу, послодавце и
синдикате да се суоче са све већом политичком, економском, социјалном
и моралном ценом индустријских и социјалних конфликата и растућих
негативних последица ових конфликата на конкурентски капацитет
предузећа.Конфликти остављају читав низ директних и индиректних
последица, као што су лоши медјуљудски односи, пораст незадовољства
и социјалног безнађа, опадање мотивације, пораста броја повреда на
раду, губљење огромне позитивне енергије у току конфликата, посебно
штетних „белих штрајкова“ и тсл. То све неизбежно води ка опадању
продуктивности, квалитета рада, порасту шкарта, што изазива опадање
продуктивности и економичности и у крајњој линији слабљењу
конкурентске позиције предузећа на тржишту. Економисти су данас
у стању да чак изведу и основне нумеричке показатеље о директним
и индиректним економским последицама поремећених међуљудских
односа и промашаја у процесу управљања људским ресурсима. Зато није
случајност, већ пример доброг стратешког приступа развоју људских
ресурса и стварања позитивног окружења у предузећу, што је , у складу
са немачким Законом о предузећима, предвиђено да директора људских
ресурса у предузећу бира синдикат. 8
Наравно, треба знати да је овом и сличним позитивним примерима
у радном и социјалном законодавству данас развијених, демократских
земаља Европе претходио веома дуг период индустријских и социјалних
конфликата, укључујући ту и њихове најрадикалније облике. У том
процесу сва три актера индустријских односа – послодавци, радници и
држава су се суочили са том високом ценом конфликата и практичним
сазнањем да ти конфликти наносе штету свима, што значи да је
појединачни и заједнички интерес свакога од њих да решење спорних
питања и потенцијалних извора конфликата различитих интереса међу
њима траже за преговарачким столом.
Искуство стечено у тој доминантно конфликтној фази
индустријских односа, потврдило је, само на специфичан начин, да су
људски ресурси кључна покретачка снага економског и технолошког
развоја сваке земље и света у целини. Анализа историјског тока развоја
индустријских односа од индустријских конфликата ка индустријском и
8 Закон о предузећима Немачке, Фондација „Фридрих Еберт“, Београд, 2005.
Стр. 24
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социјалном миру потврдила је да се динамика технолошког и економског
развоја, иза које увек стоји растућа стваралачка моћ људских руку и ума
да стварају све веће и веће количине материјалних добара, вишеструко
повећала од оног момента када су почели да се изграђују инструменти и
пракса индустријског и социјалног мира и њихов правни оквир – радно
и социјално законодавство. Другим речима, потврдило се оно што се
иначе потврдјивало кроз целокупни ток људске историје, економски
и технолошки напредак, нове технологије, иновације, не дстварају
сиромашни, понижени и обесправљени, они који се стално налазе на
ивици или испод линије биолошког опстанка, већ они који су задовољни
својим животом, који су срећни и имају реалну наду да ће им сутрашњи
дан бити бољи од данашњег.
У том смислу, један аспект развоја људских ресурса има посебан
значај. У првим фазама развоја капитализма није било развијеног
система образовања, социјалне заштите, здравља, пензија, односно
свих социјалних система, који се, поред економских критеријума
темеље на начелима социјалне правде и солидарности. То је у правом
смислу те речи била привилегија припадника владајуће капиталистичке
класе, или и велики извор индустријских и социјалних конфликата,
а пракса је потврдила и препрека економском итехнолошком развоју.
Наиме, нове технологије и нови производни програми захтевали су
квалификоване и све образованије раднике, а такође је недостатак
могућности за заштиту здравља, обезбеђивање достојанствене старости
и тсл., врло брзо почело да успоставља све вишу социјалну и економску
цену. То све даје основа за закључак да капиталисти нису почели да
уводе систем бесплатног основног и средњег и све доступнији систем
универзитетског образовања, системе пензијског, yдравственог и
социјалног осигурања, само из моралних разлога, већ су на уводјење
тих данас наспорних цивилизацијских тековина у великој мери утицали
и економски разлози. У том смислу, као битно економско, развојно,
али истовремено и морално питање успостављања начела социјалне
правде и солидарности отворило се питање једнаке доступности свих
грађана, без обзира на расу, пол, националност, социјално порекло,
политичко или синдикално опређење, јавним ресурсима (образовању,
социјалним правима, здравству, запослењу, професионалном развоју
и тсл.). На супротној страни, као антипод поменутом начелу једнаких
шанси, налази се дискриминација, по којој су данас карактеристична
недемократска, економски и технолошки неразвијена друштва. За
савремена друштва у суштини се отвара једно питање- успостављања
оптималног односа између економских и моралних аспеката.
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У поменутом контексту, радно и социјално право јавља се, као
по свом садржају, тако и по својој специфичној структури и начину
усвајања, као мост иузмедју економских и моралних аспеката економске
и укупне развојне стратегије једног друштва.Прецизније речено, радно
и социјално право, штитећи онај доњи, цивилизацијски освојени праг
достојанства припадника света рада, али и социјалног и индустријског
мира у целини, може се дефинисати као скуп вантржишних механизама
за уређивање односа на тржишту радне снаге. 9
У прилог оваквом ставу говори и вишедеценијско функционисање
једног инструмента процеса колективног преговарања, тзв „потрошачке
корпе“. Потрошачка корпа обухвата листу оних производа који опредељују
стандард и квалитет живота запосленог. Ова корпа се разлиукује по свом
садржају, од гране до гране, од земље до земље и зависи од степена
економског развоја, али и од снаге синдиката, карактера индустријских
односа, развоја демократије и укупног стања у једном друштву. Доабр, на
жалост негативан пример представља искуство Србије. Наиме, у складу
са првим Општим колерктивним уговором закљученим 1991 године
измедју Већа ССС, Привредне коморе Србије и Владе Републике Србије,
„потрошачка корпа“ обухватала је око 400 производа , а минимална
зарада била је утврдјена на нивоу од 450 марака.10 Данас је потрошачка
корпа, услед деловања кризе, али слабљења друштвене моћи синдиката
и других ванекономских фактора сведена на око 200 производа.
Поређење садржаја потрошачких корпи појединих земаља говори
о разликама у њиховом економском и технолошком развоју, али и
разлика у степену развоја демократије и људских права. Оно што је
заједничко јесте да потрошачке корпе, додуше у различитом степену,
садрже и оне робе и услуге које обезбеђују остваривање основних
људских радних, економских и социјалних права, која представљају
неспорне цивилизацијске тековине савременог доба, које морају бити
доступне сваком појединцу. У том смислу је очигледно да у економску
цену рада, у ширем смислу, улазе и право радника на здрав живот,
на социјалну сигурност, на образовање њихове деце, на сопствено
образовање професионални и стрчни развој, пристојни услови становања.
Другим речима, слобода, достојанствои човека, његова људска права
данас се мере другачијим критеријумима, а управо ти цивилизацијски
кротеријуми у великој мери представљају предмет радног и социјалног
права.
9 T. Schulten, R. Bispinck, C. : „Minimum vages in Europe“, European Trade Union
Institute , Brussels, 2006., str. 14 i 222.
10 Документација Већа СССС, Београд, 1991.
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Коначно, не треба занемарити и велике разлике у директним
трошковима у ситуацијама када се радни спорови решавају конфликтним
методама, или на миран начин. Поред тога, што индустрисски и социјални
конфликти изазивају бројне, директне и индиректне штете, сам процес
мирног решавања радних спорова је вишеструко јефтинији, са аспекта
директних трошкова решавања спорног питања. Наиме, резултати
истраживања, која су вршена у овој области, као према подацима из
анализа које је радила Републичка агенција за мирно решавање радних
спорова11 у случају да се странке у спору определе за мирно решавање
радног спора, уз услуге миритеља или арбитра, трошкови водјења таквог
спора крећу се на нивоу од неколико стотина еура. У случају да се око
спорног питања води судски поступак, непосредни, директни трошкови
таквог спора, који обухватају трошкове рада суда, адвокиате, вештаке
и све оно што подразумева сложена, формална процедура судског
поступка, износе неколико хиљада еура, а некада ти трошкови прелазе
и суме од неколико десетина хиљада еура. Реч је о оним ситуацијама
када суд донесе пресуду у корист радника, чије је право било угрожено
или ускраћено, када се послодавац обевезује да плати сва заостала
примања запосленог са припадајућим редовним и затезним каматама, као
исудске трошкове. Наравно, нема посебне потребе доказивати да такве
ситуације изазивају штету укупној националној економији. Томе треба
додати и добро познату спороси и неефикасност наших судова, због чега
радни спорови, неретко трају по неколико година, што наравно, наноси
директне и индиректне штете ученсицима у спору и битно увећава
непосредне трошкове спора. Најважнија ствар у том поредјењу је у
самој природи судског поступка и поступка мирног решавања радног
спора. Наиме, Наиме, у судском поступку, иза пресуде стоји сила закона,
односно апарат легитимне физичке принуде, који сваког од актера радног
спора може натерати да спроведе одлуку суда, без обзира да ли се он
слаже са њом или не. Код мирног решавања радног спора, решење се
заснива на добровољном пристанку свих актера да прихвате оно решење
са којим се сагласе у процесу мирења, односно арбитраже. Логично је и
пракса то потврдјује да ће оно решење које странке у спору заједнички
прихвате, као нешто што одговара њиховом појединачном и заједничком
интересу умати веће ефекте и бити потпуније прихваћено, него оно
решење које својом пресудом наметне суд, што, свакако има и своје
економске ефекте. 12
11 Документација Агенције за мирно решавање радних спорова
12 Д. Пантић, Морални капитализам, Зборник радова „Морал и економија“:
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Инструменти остваривања економских
ефеката радног и социјалног права
Напред изнета констатација о разликама у природи и карактеру
инструмената и праксе мирног и конфликтног начина решавања радних
спорова упућује на пут којим ће се целовито сагледати економски ефекти
радног и социјално права, као и функционална повезаност економије
и морала, изражених у поштовању моралних норми од стране свих
актера економског живота, као и у правним и фактичким механизмима
који обезбедјују остваривање моралних начела социјалне правде и
солидарности. У закључиивању у вези ове групе питања полазну основу
представља историјски ток настанка и развоја радног и социјалног права.
Оно је настајало у веома конфликтном процесу у коме се постепено
успостављала релативна равнотежа снага света рада и света капитала,
у коме су се прво успостављали фактички односи измедју државе и
послодаваца и синдиката, а тек касније су ти већ успостављени односи
добијали облик и снагу правних норми.
У том смислу, битну компоненту анализе представља структура
радног и социјалног права, које се састоји из две основне компоненте.
Једну компоненту представљају закони, који се усвајају у парламенту
у стандардној, демократској процедури. Другу компоненту чини тзв
„аутономна регулатива“, која обухвата процес колективног преговарања
и колективне уговоре различитих нивоа, као резлтат процеса колективног
преговарања, социјалне пактове, моралне кодексе односа послодаваца и
запослених, заједничке изјаве и тсл. Поменути документи усвајају се на
принципу добровољности и сагласности учесника у процесу њиховог
усвајања, а то значи на уверењу свакога од њих да се кроз те документе
штите истовремено њихови појединачни и заједнички интереси. Ови
документи, значи законска и аутономна регулатива чине функционалну
целину радног и социјалног законодавства. При томе се, у савременом
радном и социјалном законодавству успоставља један специфични однос
између законске и аутономне регулативе. Наиме, законска регулатива,
наравно полазећи од ратификованих међународних стандарда, утврђује
доње границе, односно опште прихваћене цивилизацијске стандарде
у области радних, економских и социјалниух права, а кроз процес
колективног преговарања, кроз социјални дијалог и друге механизме
социјалне и индустријске демократије, радници и послодавци, односно
радничке и послодавачке организације преговарају о вишем нивоу
Институт друштвених наука, Београд, 2008., стр. 153.
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радних и социјалних права. Наравно, по начелима здравог разума је
јасно да законска регулатива представља темељ, односно одскочну
даску за подизање нивоа радних и социјални права на виши ниво, али
и за смањивање потенцијалних извора индустријских и социјалних
конфликата.13
Наравно, у ову анализу неопходно је увести још једну важну
компоненту. Реч је о томе да процес колективног преговарања и социјалног
дијалога, поред питања обима, нивоа, начина и услова остваривања
радних и социјалних права (дужина радног дана, услови рада, здравље
и безбедност на раду, висина зарада, остваривање синдикалних права,
заштита здравља, социјална сигурност, стручлно усавршавање и
професионално напредовање и тсл.) обухвата и процедурална питања,
односно правила и услови под којима се одвија процес колективног
преговарања или социјалног дијалога. Исто тако, дефинишу се и
основни механизми социјалне демократије – право запослених да буду
информисани, консултовани и да учлествују у процесу одлучивања
у педузећу, али и у политичким процесима, посебно у процесу
доношења закона којима се регулише економски живот, положај и
права запослених и послодаваца, односно радничких и послодавачких
организација. Тиме се, у крајњој линији дефинишу и услови и начин
учешћа и утицаја радничких и послодавачких организација у процесу
усвајања радног и социјалног законодавства, што омогућује јоп чвршћу
функционалну повезаност, односно својеврсну симбиозу законодавне и
аутономне регулативе. Пракса, како економски и технолошки развијених
демокаратских земаља, тако и земаља транзиције у које спада и Србија
потврдјује да су процедуре, односно услови под којима се одвија процес
колективног преговарања и социјалноиг дијалога, мханизми и начин
праћења њиховог спроводјења предмет веома оштрих индустријских
и социјалних конфликата, јер се управо на овим питањима заузима
добра или лоша стартна позиција за учешће у преговарачким процесима.
Истовремено, добро уређена ова питања у законској и аутономној
регулативи представљају један од темеља трајног и стабилног социјалног
и индустријског мира, што доноси велике директне и индиректне
економске ефекте.

13 Б. Лубарда, Радно право – Расправа о достојанству на раду и социјалном
дијалогу, Правни факултет, Београд, 2013.
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Economic signification of Labor
and Social Legislation
Summary
The process of establishing labor and social law is developed as an
integral part of the overall economic and political processes of development
and change in capitalism, through the conflict of interests of different social
groups involved in this process, and as a powerful factor of integration of
industrial relations factors. The fact that the labor and social law was established and is today widely accepted as an undeniable civilizational achievement,
confirms that all social factors of industrial relations - government, employers
and trade unions, in establishing of labor and social rights as the foundation
of the legal system of industrial relations and as an integral part of the legal
order of society, represent the most direct and most reliable confirmation
that all three aforementioned factors accepted the establishment of labor and
social rights as their individual and common interest. It is understood that,
first of all, there is the economic interest.
The connection between the labor and social rights and economic
interests of industrial relations factors and society as a whole, is not direct,
it is not visible on the surface. However, the experience of all economically
and technologically developed countries confirms that a stable, flexible and
developmental legal system in the field of labor and social law has stimulating influence on economic and technological development. The historical
course of establishing labor and social rights confirms the view that industrial relations factors understood the economic advantages and benefits of
establishing a legal system of labor and social rights through the practice of
establishing mutual relations.
Finally, the benefits that social factors gain from the establishment of
labor and social rights can, among other things, be considered as a special
case of benefit that society receives from the time of establishing legal order,
particularly as one of the turning points in the history of civilization - the
establishment of the rule of law. Although it happened in a very remote time
periods, the processes of making law in general and making labor and social
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law, are very similar. Namely, the historic course of actions shows that in society, from the need to regulate social relations and rules of conduct acceptable
to all, first appeared moral and customary norms. Only at a certain level of
social development (when private property appeared first) there appeared
law, legal norms and the state as a body of legitimate physical force in the
hands of the ruling class. One of the reasons that caused the emergence of
the state and law is certainly the fact that moral and customary norms, which
followed tradition and moral line dividing good and evil, no longer had the
power to maintain the existing order. Thus, there appeared a new set of social
norms - legal norms, backed, for the first time, by the power of the state and
its institutions - courts, army and police. However, this does not question that
all of them make a unity of social norms, which are basically the base and
the original force of every social system. This is ultimately confirmed by the
fact that many moral norms are at the same time legal norms.
Key words: labour low, social law, economy, autonomous regulative,
industrial relations
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ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ЗАПОСЛЕНИХ - САДАШЊОСТ И ИЗАЗОВИ
Апстракт: Права запослених из рада и по основу рада могу
бити појединачна - индивидуална и могу бити колективна
- заједничка. Послодавац је дужан да запосленом обезбеди
остваривање његових права, како индивидуалних, тако и
колективних. Индивидуална права из радног односа су она
права која се појединачно остварују, припидају запосленом као
појединцу, па се следствено томе појединачно штите. За разлику
од индивидуланих, колективна права из радног односа припадају
свим запосленима и она се следствено томе колективно остварују
и колективно штите.
Два основна начина за решавање радних спорова, како индивидуалних, тако и колективних, су: мирно решавање спорова
тј. решавање спорова мирним путем и решавање спорова
судским путем. У овом раду представљени су начини решавања
колективних и индивидуланих радних спорова, уз покушај да се
истакну основне одлике наведених начина решавања спорова,
њихове предности и недостаци, те практичне последице
одабраног начина.
Кључне речи: индивидуална права запослених, колективна права
запосленх, решавање спора мирним путем, арбитар, арбитража.
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1. Увод
Наше радно законодавство је веома динамично. Подложно је
честим променама. Оне су некад диктиране променом карактера
продукционих и друштвених односа, некад променом уставног концепта,
а некад необјашњивим, или тешко објашњивим разлозима1. Многи су
се институти радног права, попут реке понорнице, губили и враћали.
Нестајали су из радног права, а онда доживљавали реафирмацију, нпр.
уговор о раду. Исту судбину су доживљавали радно-правни појмови и
термини, нпр. директор и пословодни орган; плата, лични доходак и
зарада2.
Вишедеценијски дуализам савезних и републичких прописа
допринео је динамичности радно-правне легислативе. Закон о радним
односима и Закон о јавним службеницима су први пут на целовит начин
уредили радне односе у бившој заједничкој држави3, а 1967. године
донешен је први републички Закон о радним односима4. Последњи
савезни закон је Закон о основама радних односа из 1996. године5. Према
савезном Уставу6, СР Југославија уређује основе радних односа и на
основу тог овлашћења Свезна скупштина је донела поменути закон.
Исте године, на основу савезног Закона о основама радних односа донет
је Закон о радним односима Србије7.
Након распада заједничке државе, први Закон о раду у Републици
Србији (први под таквим називом и први у Републици Србији који једини
на јединствен и целовит начин регулише радне односе8) донешен је 2001.
године9. Важећи закон, под истим називом, донет је 2005. године10. Овим,
1 Д. Симоновић, Путеви и странпутице нашег радног законодавства“, Глосаријум,
Београд 1997, стр. 7.
2 Д. Симоновић; ibid, стр. 8.
3 Оба закона објављена су у „Службеном Листу ФНРЈ“, бр. 53/57 од 25. децембра
1957. године
4 „Службени гласник СРС“, бр. 31/67.
5 „Службени лист СРЈ“, бр. 29/96.
6 „Службени лист СРЈ“, бр. 1/92.
7 „Службени гласник РС“, бр.55/96 и 28/01.
8 У члану 2 прописано је да се одредбе закона примењују се на све запослене који
раде на територији Републике Србије, код домаћег или страног правног лица, односно
физичког лица (у даљем тексту: послодавац), а ако законом није друкчије одређено
односе се и на запослене који су упућени на рад у иностранство од стране послодавца,
на запослене у државним органима и организацијама, органима и организацијама
јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама, те на
запослене стране држављане који раде код послодавца на територији Републике Србије.
9 „Службени гласник РС“, бр. 70/01 и 73/01.
10 „Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, даље у
фуснотама ЗОР.
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међутим, динамици радног законодавства није дошао крај. Европске
интеграције су процес политичке, правне и економске интеграције
држава у Европи и на првом месту подразумева интеграцију државе
у Европску Унију. Усклађивање радног права Србије са међународним
стандардима Организације уједињених нација, Међународне организације рада, Савета Европе и Европске Уније подразумева велики степен
ангажовања у циљу постизања пуне хармонизације нашег права са
„комунитарним правом“11. Реалан положај радника у Србији је далеко
испод задовољавајућег. И поред милион незапослених и тешког положаја
радника, првомајски уранак и роштиљање на излетиштима широм земље
обележили су и овогодишњи Празник рада у Републици Србији. Медији
су објавили да је у протестној шетњи у Београду било тек пар стотина
људи. У Загребу, са друге стране, на првомајском протесту под слоганом
„мењајте смер“ учестовало је око 20.000 грађана, а поводом празника
рада, 1. маја, радници широм Европе устали против мера штедње и
незапослености, док су се у Азији протести организовали због лоших
услова рада12.
Позитивно радно законодавство обухвата већи број закона, међу
којима у опште прописе из радних односа поред матичног закона о раду
можемо убројати и Закон о мирном решавању радних спорова13, Закон
о спречавању злостављања на раду14, Закон о волонтирању15, Закон о
државним и другим празницима у Републици Србији16, док постоје
посебни закони у области радних односа у државној администрацији
и јавном сектору. Такође, законски се регулише област безбедности
и здравља на раду, затим питање зараде, накнаде зараде и других
примања17. Ради спровођења закона, донешен је већи број подзаконских
аката.
11 Видети више: С. Јашаревић, „Радно право Србије и међународни стандарди“,
Право - теорија и пракса, 2005, вол. 22. бр. 12. стр. 16-35.
12 Доступно на интернет страницама: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=2013&mm= 05&dd= 01&nav_id=710114; 01.01.2013. http://www.smedia.rs/vesti/
vest/111669/; 01.01.2013. http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/380515/Nekoliko-stotina-naprotestu-i-setnji-u-Beogradu-Radnici-imaju-sve-manje-prava; 01.01.2013.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/380543/Slika-na-sliku-Sukobi-radnika-i-policije-siromsveta-u-Srbiji-rostiljanje-i-idila; 01.01.2013
13 „Службени гласник РС“, бр. 125/2004 и 104/2009, даље у фуснотама ЗМРРС
14 „Службени гласник РС“, бр. 36/10.
15 „Службени гласник РС“, бр. 36/10.
16 „Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11.
17 Закон о радним односима у државним органима, „Службени гласник РС“, бр.
48/91,66/91 и 39/02; Закон о државним службеницима, „Службени гласник РС“, бр.
79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09; Закон о безбедности и здрављу на раду,
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2. Остваривање и заштита права
запослених према закону о раду
Права запослених из рада и по основу рада могу бити појединачна
- индивидуална и могу бити колективна - заједничка. Послодавац
је дужан да запосленом обезбеди остваривање његових права, како
индивидуалних, тако и колективних. Јасно, поред стицања права,
запослени ступањем на рад преузима и обавезе на раду и у вези са радом,
односно има одговарајућу одговорност из радног односа. Индивидуална
права из радног односа су она права која се појединачно остварују,
припадају запосленом као појединцу, па се следствено томе појединачно
штите. За разлику од индивидуалних, колективна права из радног односа
припадају свим запосленим и она се следствено томе - остварују и
штите колективно. У индивидуална права запослених спадају право на
зараду, право на дневни, недељни и годишњи одмор и друга права, док
у колективна права спадају право на колективно преговарање, право на
синдикално организовање, право на штрајк и др.
Уколико дође до повреде права запосленог, односно уколико
му се онемогућава или отежава њихово остваривање, запослени има
на располагању одређена средства за њихову заштиту. Будући да су
међусобно различита, индивидуална и колективна права штите се на
различит начин.
Седаманести одељак Закона о раду носи назив „остваривање и
заштита права запослених“. О правима, обавезама и одговорностима
из радног односа у правном лицу одлучује директор или лице које он
овласти, с тим што овлашћење даје у писменом облику18. Колегијално
одлучивање у сфери појединачних права, обавеза и одговорности
припада историји, концепт инокосног одлучивања у области радних
односа је недвосмислен. Директор је увелико био реафирмисам као
радноправни старешина још у време доношења претходног закона о
раду19. Директор организује рад и пословање, заступа и представља
послодавца, брине о законитости рада, одговара за законитост рада,
обавља и друге послове утврђене законом, оснивачким актом и статутом20.
„Службени гласник РС“, бр. 101/05; Закон о платама у државним органима и јавним
службама, „Службени гласник РС“, бр. 34/01, 92/11 и 10/13; Закон о платама државних
службеника и намештеника, „Службени гласник РС“, бр. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07
и 99/10.
18 ЗОР, чл. 192. ст. 1. тач. 1 и ст. 2.
19 Д. Симоновић, Правне функције директора, „Dosije“ и „Siniko“, Београд 2012,
стр. 198.
20 З. Ивошевић- М. Ивошевић, Коментар Закона о раду, „Савремена адинистрација“,
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Запосленом се у писаном облику доставља решење о остваривању права,
обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном леку,
осим у случајевима премештаја запосленог21. У овом одељку закона који
уређује остваривање и заштиту права запослених, посебно је регулисана
заштита појединачних права и обавеза запослених22. Наведене законске
одредбе предвиђају да се заштита индивидуалних права запослених
врши на два начина.
Прво, Закон о раду даје могућност да се општим актом и уговором
о раду предвиди поступак споразумног решавања спорних питања
између послодавца и запосленог. Спорна питања у том случају решава
арбитар кога споразумом одређују стране у спору из реда стручњака
у области која је предмет спора23. Наведено представља покушај
унутрашњег решавања спорног питања између послодавца и запосленог,
без препуштања тог решавања субјектима ван послодавца и отуд се овај
вид заштите појединачних права назива и - „унутрашња арбитража“.
У питању је законска могућност, тј. наведена законска норма нема
принудни карактер, те запослени и послодавац могу, али не морају да
предвиде поступак споразумног решавања спорних питања. Међутим,
уколико се одлуче да искористе дату могућност, на располагању су им
кратки рокови, рок за покретање поступка пред арбитром је три дана од
достављања решења запосленом, а арбитар је дужан да донесе одлуку у
року од десет дана од дана подношења захтева за споразумно решавање
спорних питања. Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца
и запосленог. За време трајања поступка пред арбитром због отказа
уговора о раду, запосленом мирује радни однос, а решење о отказу
уговора о раду постаје извршно, ако арбитар не одлучи у року од десет
дана24.
Други вид заштите индивидуалних права запослених остварује
се у поступку који воде надлежни судови. Судску заштиту закон је
регулисао на следећи начин25: Против решења којим је повређено право
запосленог или кад је запослени сазнао за повреду права, запослени,
односно представник синдиката чији је запослени члана ко га запослени
овласти, може да покрене спор пред надлежним судом и то у року од 90
дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.
Београд, 2004. стр. 294.
21 ЗОР, чл. 193. ст.1.
22 ЗОР, чл. 194-195.
23 ЗОР, чл. 194. ст. 1-3.
24 ЗОР, чл. 194, ст. 4 -8.
25 ЗОР, чл. 195.
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Спор пред надлежним судом правоснажно се окончава у року од шест
месеци од дана покретања спора26. Спрови из радних односа решавају
се у грађанском судском поступку применом Закона о парничном
поступку27 који у свом трећем делу, међу посебним поступцима, као
први од посебних поступака уређује поступак у парницама из радних
односа28, a одмах затим и поступак у парницама поводом колективних
уговора29.
У поступку у парницама из радних односа Законом о парничном
поступку изричито је прописана сходна примена осталих одредаба
овог закона, односно правила из општег парничног поступка, што
значи са највећим степеном одступања и подразумева прилагођавање
општих норми посебним правилима, суштини и циљу овог посебног
поступка. Дакле, норме општег поступка у парницама из радних односа,
у питањима која нису регулисана одредбама ове главе, не примењују
се онако како гласе-дословно (буквално), већ уз одређена одступања
иприлагођавања. Суд ће морати у сваком конкретном случају да пази да
применом општих правила не доведе у питање основни циљ посебног
поступка у парницамаиз радних односа.30 У односу на претходни
закон из 2001. године31, новину представља одредба да у парницама
из радних односа поступак у првом степену суди судија појединац32,
а у вези са посебношћу ове врсте спорова истиче се законска одредба
према којој у поступку у парницама из радних односа, а нарочито
приликом одређивања рокова и рочишта, суд посебно води рачуна о
потреби хитног решавања радних спорова, те решење према коме у току
поступка суд може и по службеној дужности да одреди привремене
мере у складу са законом који уређује извршење и обезбеђење, ради
спречавања насилног поступања или ради отклањања ненадокнадиве
штете. Стари и нови Закон о парничном поступку су на исти начин
регулисали дозвољеност ванредног правног лека - ревизије у овој врсти
26 Одредбе овог члана практично су идентичне са одредбама члана 122 претходног
закона, сем у погледу рока, где је разлика значајна: рок за покретање спора био је 15
дана од дана достављања одлуке односно сазнања за повреду права.
27 „Службени гласник РС“, бр. 72/11.
28 ЗПП, чл. 436-441.
29 ЗПП, чл. 442-447.
30 В. Козар: Коментар новог Закона о парничном поступку, Пословни биро, Београд
2011, стр. 527.
31 „Службени гласник РС“, бр. 125/2004 и 111/2009.
32 Претходни закон у овој ствари није предвидео посебност у односу на опште
одредбе Закона
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посебног поступка: ревизија је дозвољена у парницама о споровима о
заснивању, постојању и престанку радног односа
И у поступцим поводом колективних уговора, Закон о парничном
поступку је на исти начин прописао сходну примену осталих одредаба
тог закона. Такође, суд увек приликом одређивања рокова и рочишта
у поступку у парницама поводом колективних уговора посебно води
рачуна о потреби хитног решавања ових спорова. Дакле, врсте спорова
на које се примењују посебна правила поступка у парницама поводом
колективних уговора одређене су у члану 443. У поступку у парницама
поводом колективних уговора учесници у закључивању колективног
уговора остварују заштиту права када настане спор о поједином спорном
питању у поступку закључивања, односно измена и допуна закљученог
колективног уговора, под условом да спор о спорном питању није решен
мирним путем или путем арбитраже коју су образовали учесници
колективног уговора у складу са одредбама посебног закона. Нови
закон је изоставио одредбе о решавању спора о репрезентативности
синдиката, односно удружења послодаваца, по одредбама овог посебног
поступка, које су биле садржане у члану 441. ст. 2. и 3. претходног
закона33. У члану 444. став 1. прописана је могућност застоја у поступку
у парницама поводом колективних уговора. Суд може да застане са
поступком најдуже до 30 дана да би странке покушале да спор реше
мирним путем. Ову одредбу претходни закон није садржао, што указује
на опредељеност законодавца да мотивише стране у спору да се одлуче
за решавање спорова мирним путем и искористе предности истог.
Пресудом у парницама поводом колективних уговора суд изриче
како гласи одредба у колективном уговору којом се уређује спорно
питање из колективног уговора. Изрека пресуде представља саставни
део колективног уговора све док он важи. Дакле, изреком пресуде се
замењује воља уговарача, који нису могли да постигну сагласност о
одређеном питању из колективног уговора, а изрека такве пресуде
представља саставни део колективног уговора34. У парницама поводом
колективних уговора ревизија је дозвољена. За разлику од радног
спора у ком је ревизија дозвољена само у три случаја (о споровима о
заснивању, постојању и престанку радног односа), у парницама поводом
колективних уговора ревизија је увек дозвољена.35
33 Видети више: : Коментар новог Закона о парничном поступку, Пословни биро,
Београд 2011.
34 В. Козар, ibid, стр. 537.
35 Н. Петрушић- Д Симоновић: Коментар Закона о парничном поступку, Службени
Гласник, Београд 2011, стр. 832.
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Посебност радних спорова, препознао је и Закон о извршењу и
обезбеђењу36, којим је у посебној глави (глава пета) регулисано Извршење
ради враћања запосленог на рад. За одлучивање о предлогу за извршење
и спровођење извршења на основу извршне исправе по којој је послодавац
дужан да запосленог врати на рад или да га распореди на одговарајуће
радно место, месно је надлежан суд на чијем се подручју налази седиште
послодавца, а сам предлог се може поднети у року од 60 дана од дана
када је извршни поверилац стекао право да предлог поднесе. Законом је
регулисан начин спровођења извршења као и накнада изгубљене зараде
у случају враћања запосленог на рад37.
3. „Спољна арбитража“
Уз неизоставну38 могућност судске заштите индивидуалних
права, те законске могућности да своја права заштите путем унутрашње
арбитраже, запослени на располагању има и тзв. спољну арбитражу.
За разлику од споразумног решавања спорних питања пред
арбитром које је предвидео Закон о раду, радни спор се може решавати
мирним путем на начин који се одвија изван послодавца - отуд „спољна
арбитража“. Закон о мирном решавању радних спорова је уредио овај
начин решавања радних спорова, тј. поменутим законом уређују се начин
и поступак мирног решавања колективних и индивидуланих радних
спорова, избор, права и обавезе миритеља и арбитара и друга питања
од значаја за мирно решавање радних спорова39. Спољну арбитражу
спроводи посебан, институционализовани орган - Републичка
агенцијеаза мирно решавање спорова. Закон о раду, у свом седамнаестом
одељку, уз заштиту појединачних права и обавеза запослених, није
уредио заштиту колективних права и обавеза запослених, док Закон
о мирном решавању радних спорова уређује начин и поступак мирног
решавања и колективних и индивидуланих радних спорова, дефинишући
међу својим основним појмовима шта се сматра колективним ,односно
индивидуланим радним спором, а шта мирењем, односно арбитражом.
36 „Службени гласник РС“, бр. 31/2011.
37 Закон о извршењу и обезбеђењу, чл. 239-236.
38 Уопште, основни облик заштите људских права је заштита коју пружају судови.
Судска заштита као примарни облик заштите људсих права прихваћена је и гарантована
у међународним актима. Судску заштиту права предвиђа највећи број устава као
основни, најзначајнији и најчешћи облик институционалне заштите људских права,
М.Пајванчић, Уставно право, Правни факултет Нови Сад, 2011, стр. 103.
39 ЗМРРС, чл. 1.
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Kолективним радним спором сматра се спор поводом
закључивања, измена и допуна или примене колективног уговора;
примене општег акта којим се регулишу права, обавезе и одговорности
запослених, послодаваца и синдиката; остваривања права на синдикално
организовање; штрајка и поводом остваривања права на информисање,
консултовање и учешће запослених у управљању, у складу са законом.
Општим актом сматра се правилник о раду и споразум послодавца
и синдиката, а страном у колективном спору сматрају се учесници
колективног уговора односно послодавац, синдикат, запослени или
представник запослених (у односу на примену колективног уговора)
или представник запослених (у односу на примену колективног уговора
или општег акта и остваривање колективног права)40. Индивидуалним
спором сматра се спор поводом дискриминације и злостављања на раду,
отказа уговора о раду и уговарања исплате и минималне зараде, затим
спор поводом појединачних права грађана утврђених колективним
уговором, другим општим актом или уговором о раду- накнада трошкова
за исхрану у току рада, накнада трошкова за одлазак и долазак са рада,
исплата јубиларне награде, исплата регреса за коришћење годишњег
одмора, а страном у индивидуалном спору сматра се запослени и
послодавац41.
Мирење је поступак у коме миритељ пружа помоћ странама у
колективном спору са циљем да закључе споразум о решењу спора или
у коме миритељ странама у колективном спору даје препоруку о начину
решавања спора, а арбитража је поступак у коме арбитар одлучује о
предмету индивидуалног спора42.
Поступак мирног решавања радног спора43, било индивидуалног
или колективног, покреће се подношењем предлога Републичкој агенцији
за мирно решавање спорова, који предлог садржи нарочито име, презиме
и адресу, односно назив и седиште страна у спору, и предмет спора.
Стране у спору могу да поднесу предлог заједнички или појединачно,
а ако је предлог поднела један од страна у спору Агенција доставља
предлог и документацију другој страни у спору и позива је да се у року
од три дана изјасни да ли прихвата мирно решавање спора. Миритеља,
односно арбитра споразумно у свом заједничком предлогу одређују
стране у спору из Именика миритеља и арбитара који се води код
Агенције, односно у року од три дана од дана прихватања заједничког
40
41
42
43

ЗМРРС, чл. 2.
ЗМРРС, чл. 3.
ЗМРРС, чл. 4.
ЗММРС, чл. 10-15.
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предлога. Ако стране то не учине споразумно, директор Агенције
одредиће миритеља, односно арбитра и Агенција доставља предлог и
документацију у вези са предметом, миритељу, односно арбитру који
одређен за конкретан спор.
Правилником о поступку решавања радног спора44 уређују се
ближи услови у погледу начина међусобног општења учесника у мирном
решавању радног спора и вођења поступка. Саставни део Правилника
је Образац Предлога за покретање поступка мирног решавања радног
спора.
3.1. Основне одлике поступка мирног
решавања колективног радног спора
У циљу пружања помоћи и спречавања настанка спора, Закон о
мирном решавању радних спорова је прописао да учесници у закључивању
колективног уговора могу да, заједнички или појединачно, поднесу
предлог Агенцији за учешће миритеља у колективном преговарању45.
Ако је предлог поднео један од учесника, Агенција доставља предлог и
документацију другим учесницима с позивом да се у року од три дана
изјасне да ли прихватају учешће миритеља у колективном преговарању.
Предлог садржи врсту колективног уговора, учеснике, место и време
преговора, а заједнички предлог и име, презиме и адресу миритеља. У
поступку колективног преговарања, миритељ присуствује преговорима,
указује учесницима на предлоге који нису у складу са законом и другим
прописом, пружа стручну и другу помоћ учесницима и има дужност да
буде непристрасан у току преговора.46
За спорове од општег интереса Закон је предвидео посебност
која представља изузетак од начела добровољности иако је наведено
начело једно од основних начела на којима се заснива мирно решавање
радних спорова47. У делатностима у којима постоји обавеза обезбеђивања
минимума процеса рада у складу са законом који уређује остваривање
права на штрајк су стране дужне да приступе мирном решавању
колективног спора. Предлог су дужне да поднесу у року од три дана од
44 „Службени гласник РС“, бр. 12/05и 84/05.
45 ЗММРС, чл. 16
46 ЗММРС, чл. 17.
47 Учесници у закључивању колективног уговора су слободни да добровољно
одлуче о учешћу миритеља у колективном преговарању, а стране у спору су слободне
да добровљно одлуче о приступању мирном решавању спора, осим ако законом није
друкчије уређено, ЗММРС, чл. 5.
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дана настанка спора, а ако то не учине директор Агенције по службеној
дужности покреће поступак мирења и одређује миритеља48.
Поступак мирења у колективном спору води се пред Одбором за
мирење кога чине по један представник страна и миритељ. Миритељ је
дужан да закаже расправу у року од три дана од дана пријема предлога
и документације о предмету спора, он је тај који отвара расправу и
руководи њоме, а има право и да одвојено ван расправе прикупља
информације и друге податке од представника страна у спору. Стране
у спору су дужне да најкасније до дана када је расправа заказана, одреде
свог представника у Одбору и о томе обавесте миритеља, а ако то не
учине поступак мирења миритељ води непосредним контактом са
странама у спору49.
По окончању поступка мирења, миритељ закључује расправу и
са члановима Одбори доноси препоруку о начину решавања спора - у
писменом облику, са образложењем - за коју је потребно да гласају сви
чланови Одбора. Ако Одбор не донесе препоруку у року од пет дана од
дана закључења расправе, миритељ може странама у спору да предложи
препоруку. Препорука не обавезује стране у спору, али ако је стране
прихвате - закључују споразум о решењу спора. Ако је предмет спора
колективни уговор, наведени споразум постаје његов саставни део, а ако
није, онда споразум има снагу извршне исправе У случају неприхватања
препоруке, страна у спору која не прихвати препоруку дужна је да у
року од три дана од дана достављања препоруке наведе разлоге за то, а
на предлог миритеља Агенција може у средствима јавног информисања
да објави препоруку и разлоге за неприхватање препоруке50. Ако се
поступак мирења не оконча закључењем споразума о решењу спора
пред Одбором у року од 30 дана од дана отварања расправе, миритељ
распушта Одбор и наставља поступак мирења непосредним контактом
са странама у спору, у ком случају им помаже да се састану, расправљају
о предмету спора и на крају ипак закључе споразум51.
3.2. Основне одлике поступка мирног
решавања индивидуалног радног спора
Специфичност индивидуалног радног спора је његов предмет52 и
исти може да се решава пред арбитром ако је у питању отказ уговора
48
49
50
51
52

ЗММРС, чл. 18-19.
ЗММРС, чл. 20-23.
ЗММРС, чл. 24-27.
ЗММРС, чл. 28-29.
ЗММРС, чл. 30.
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о раду, уговарање и исплата минималне зараде, дискриминација и
злостављање на раду, накнада трошкова за исхрану у току рада, накнада
трошкова за долазак и одлазак са рада, исплата јубиларне награде и
исплата регреса за годишњи одмор. Ако је о наведеним питањима већ
затражена судска заштита, тј. ако међу странама у индивидуалном спору
тече судски поступак из истог чињеничног и правног основа, суд ће
застати са поступком. Обавештавање суда је законска обавеза страна у
спору, не арбитра.
Слично обавези миритеља, арбитар је дужан да закаже расправу у
року од три дана од дана пријема предлога и документације о предмету
спора. Арбитар обавештава стране о томе, отвара расправу заказаног
дана и утврђује да ли сва позвана лица присуствују расправи. Расправа
се одржава у присуству страна у спору и арбитра, а ако једна страна
неоправдано изостане са расправе, арбитар може да одржи расправу
у њеном одсуству, узимајући у обзир документацију коју је та страна
доставила. До дана отварања расправе свака страна може да повуче
предлог за покретање поступка пред арбитром. Одржавање расправе је
јавно, али ако за то постоје правдани разлози, на захтев страна у спору,
арбитар може да искључи јавност. Арбитар руководи расправом, узима
изјаве од страна у спору и других лица у поступку, стране у спору имају
право да се пред арбитром изjaсне о предмету спора, те да одговоре
на наводе друге стране. Одлагање расправе је могуће и арбитар ће то
учинити на захтев стране у спору или по службеној дужности, с тим да је
дужан да најкасније у року од пет дана од дана одлагања расправе, закаже
следећу. Арбитар се стара да се у току расправе изнесу све чињенице
релевантне за одлучивање, а расправу ће закључити ако сматра да је
предмет спора расправљен тако да може да одлучи. Стране у спору имају
право да дају завршну реч на расправи53.
Решење о предмету спора које садржи увод, изреку, образложење,
упутство о правном средству, име, презиме и потпис арбитра, број и
датум решења и печат Агенције арбитар доноси у року од 30 дана од
дана отварања расправе. Против решења жалба није дозвољена; оно је
правноснажно и извршно даном достављања странама у спору, а ако је
њиме одређено да се радња која је предмет извршења може извршити у
остављеном року, решење постаје извршно истеком тог рока. За стране
у спору закон је предвидео обавезу да обавесте суд о доношењу решења
од стране арбитра ако је поступак пред судом прекинут54.
53 ЗММРС, чл. 31-36.
54 ЗММРС, чл. 37.

188

Мр Весна Билбија, Остваривање и заштита права запослеих,
радно и социјално право, стр. 177-198, XVII (1/2013)

3.3. Републичка агенција за мирно решавање спорова
Ради обављања стручних послова који се односе на мирно решавање
колективних и индивидуалних спрова, избор миритеља и арбитара,
вођење Именика миритеља и арбитара, њихово стручно усавршавање и
одлучивање о њиховом изузеђу, вођење евиденције о поступцима мирог
решавања радних спорова, Законом о мирном решавању радних спорова
као посебна организација образована је Републичкa агенција за мирно
решавање спорова. Њеним радом руководи директор кога поставља
Влада Републике Србије. 55
Републичкa агенција за мирно решавање спорова води евиденцију
о поступцима мирног решавања радних спорова. Закон је прописао које
податке ова евиденција нарочито садржи (подаци о странама у спору, име
и презиме миритеља, односно арбитра итд.), као и обавезу за агенцију
да на захтев социјaлно-економског савета доставља обавештења о
подацима које води и питањима од значаја за поступке мирног решавања
радних спорова56. Закон о мирном решавању радних спорова детаљно
је регулисао и избор миритеља и арбитара, трајање њиховог мандата,
Именик и садржај Именика арбитара и миритеља, брисање из Именика,
њихово изузеће, дужности и права57.
Тако, за миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које
испуњава одређене услове и то: да је држављанин Републике Србије,
да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у
области радних односа, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање ових послова и да је достојно дужности
миритеља, односно арбитра, као и да има положен правосудни испит
или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.
Миритељ и арбитар се бирају на четири године и могу бити поново
изабрани. Четворогодишњи рок тече од дана коначности одлуке о избору,
а својство миритеља, односно арбитра стиче се даном уписа у Именик.
Директор Агенције доноси решење о упису, а на основу одлуке о избору
миритеља односно арбитра.
Миритељ и арбитар су дужни да поступају савесно и по свом
најбољем знању, у циљу решавања спора између страна у спору, да се
стручно усавршавају, да редовно обавештавају Агенцију о покретању,
току и окончању поступка мирног решавања радног спора. Миритељ и
55 ЗММРС, чл. 7-9.
56 ЗММРС, чл. 54.
57 ЗММРС, чл. 38-53.
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арбитар имају право на награду за рад и накнаду трошкова које су имали
током поступка, као и право на неплаћено одсуство за време док воде
поступак мирног решавања радног спора у складу са Законом о мирном
решавању радних спорова58.
Званична презентација Републичке агенције за мирно решавање
спорова59 већ на својој почетној страни истиче предности мирногвансудског решавања спорова у односу на судско на следећи начин:
„БРЗИНА- спорови се решавају у законском року од 30 дана.
Странке месец дана по отварању расправе добијају ПРАВОСНАЖНО
и ИЗВРШНО решење. Колективни спор се решава без непотребног
одуговлачења, уз помоћ миритеља кога стране -пословодство и
синдикати СПОРАЗУМНО одреде, чиме се свим учесницима обезбеђује
РАВОПРАВНОСТ. Стручност и искуство непристрасног миритеља
доприносе развоју, унапређењу и толеранцији социјалног дијалога чиме
се избегава по све најштетнија и најскупља последица-ШТРАЈК !
БЕСПЛАТНО-странке у поступку не сносе никакве трошкове!
НЕПРИСТРАСНО-арбитра-у индивидуалним споровима, и
миритеља–у колективним, стране бирају СПОРАЗУМНО, са листе
искусних стручњака из области радног права, и саме равноправно и
активно учествују у поступку!
ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС обе стране ШТЕДЕ време и новац! У
индивидуалним споровима, који због претрпаности судова предметима
трају годинама, запослени током дугог поступка запада у све тежи
материјални положај, а послодавцу се нагомилавају трошкови накнаде
штете на име изгубљене добити због незаконитог отказа, и расте
камата на неисплаћене плате! У колективним споровима, оптерећеним
проблемима транзиције-приватизацијом и реструктуирањем привреде,
као и ниским нивоом економске демократије и толеранције, помоћ
миритеља помаже изналажењу компромисног и функционалног решења,
прихватљивог и за послодавца и за запослене!
58 Дана 06.06.2013. године у Именик миритеља и арбитара на дужност миритеља у
поступку мирног решавања колективних радних спорова било је уписано 40 миритеља,
а на дужност арбитра у поступку мирног решавања индивидуалних радних спорова
је уписано 28 арбитара. При томе, Републичка агенција за мирно решавање радних
спорова је на основу члана 39. Закона о мирном решавању радних спорова, огласила
Јавни конкурс за избор миритеља и арбитара на период од 4 године, почев од
дана доношења Одлуке о избору. Рок за подношење пријава био је 10 дана од дана
објављивања, закључно са 03.06.2013.године
59 Доступно на интернет страници: http://www.ramrrs.gov.rs/
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Хармонизација
односа
социјалних
партнера:
превентивно (чл.16- добар КУ предупређује спор, смањује тензију
послодавац- запослени и ШТРАЈК )
Ефикасно, и кад закасни превентива-брже окончање штрајка
(најбољи пример је прекид штрајка и споразум о спорним питањима у
„Књазу Милошу)!60.“
Као пример добре праксе61 Републичка агенција за мирно
решавање спорова наводи два спора поводом злостављања на раду, у
Клиничком центру Србије, која су решена арбитражним решењима62.
У наведеном примеру се наводи да су поменута решења „заснована на
споразуму свих учесника у поступку-подносиоца предлога за заштиту
од злостављања, лица које се терети за злостављање и послодавца.
Арбитражно решење, које представља слободно изражену вољу свих
страна, трајно и коначно хармонизује односе, прихватљиво је у примени
и представља пример добре праксе... Овакав начин решавања спора
треба покушати увек кад је то у диспозицији страна (кад није омеђено
принудним нормама), јер хармонизује односе и представља WIN-WIN
решење, у коме свака страна осећа да је нешто добила, што побољшава
радни амбијент, стимулише радни учинак и унапређује тимски рад.
Нико не обструира примену, јер ствара конститутивно нов однос, који
су сви учесници сагласно утврдили“. Такође се наводи да су „спорови
поводом злостављања на раду су комплексни: емоционални, социјални,
интересни и правни. Да би се успешно и трајно решили, захтевају
мултидисциплинарни приступ и емоционалну, социјалну и вербалну
интелигенцију. Поред подразумеване стручности у области радног права,
потребно је и препознавање карактеристичних индикатора, који указују
на постојање мобинга или на злоупотребу права на заштиту од мобинга.“
У образложењу примера, наводе се предности овог поступка, међу којима
посебно могућност сагледавања и заједнички циљ како Закона о забрани
злостављања на раду и Закона о мирном решавању радних спорова63,
60 Доступно на интернет страници: http://www.ramrrs.gov.rs/o-nama-cil.html,
06.06.2013.Наведени дан сајт је ажуриран маја 2013.
61 Доступно на интернет страници: http://www.ramrrs.gov.rs/dobra-praksa-cil.html,
06.06.2013.
62 ЗММРС, чл. 36
63 Закон о забрани злостављања на раду и Закон о мирном решавању радних
спорова, нуде различита решења, тј. вансудска заштита - поступак код послодавца
по ЗСЗР, води се по општим начелима медијације и успешно окончава постизањем
споразума између лица које се сматра злостављаним и лица које се терети за
злостављање, уз сагласност послодавца, јер у противном може бити декларативан,
а не конститутиван – практично неизвршив и непримењив. Начело добровољности
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тако и најшири циљ целог радног законодавства: хармонизацију
радноправних односа, јасно је да све прописе треба тумачити правно
кохерентно, систематски и циљно - да поред задовољења циљева који
представљају вољу законодавца, треба да буду задовољени интереси
страна у спору, на обострано прихватљив начин.
За пуну слику о поступцима који се воде код Републичке
агенције за мирно решавање спорова најзанимљивији су подаци из
Информатора о раду из априла месеца 2013. године, чији десети део
представља Преглед података о пруженим услугама. У прегледу се
наводи да је послe 5 годинa рада, Агенција у потпуности оправдала
увођeњe овe институцијe у област радног права и активно учествовала
у комплeтној рeформи радног законодавства, испунивши циљеве који се
посебно односе на растерећење судова, унапређење социјалног дијалога,
смањење броја штрајкова, уштеду средстава која се финансирају из
буџета (иницијатива за измену закона којом се умањују трошкови
поступка), сталну комуникацију са социјалним партнерима (сарадња
са синдикалним организацијама и удружeњима послодаваца).
Решени предмети у Републичкој агенцији за
мирно решавање радних спорова су:
(поднето) решeно

(поднето) решено
Јун 2005. године
ИНДИВИДУАЛНИ:(857) 269
		 КОЛЕКТИВНИ: (10) 5
ИНДИВИДУАЛНИ: (4997) 1659

2006. година
КОЛЕКТИВНИ: (17) 11

ИНДИВИДУАЛНИ: (3410) 1110

2007. година
КОЛЕКТИВНИ:(16) 9

ИНДИВИДУАЛНИ: (958) 305

2008. година
КОЛЕКТИВНИ: 7

афирмисано је у свим фазама, за разлику од ЗМРРС, којим је оно ограничено до прве
расправе за предлагача, или до давања сагласности са се спор реши мирним путем за
другу страну. Арбитражно решење по ЗМРРС арбитар доноси на основу спроведеног
доказног поступка, утврђивањем доказа, док се у медијацији током поступка преговара.
Из тога би се, рестриктивним тумачењем, могло закључити да арбитража искључује
одлучивање преговарањем.
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ИНДИВИДУАЛНИ: (789) 266

2009. година
КОЛЕКТИВНИ: 12

ИНДИВИДУАЛНИ: (249) 77

2010. година
КОЛЕКТИВНИ:10

ИНДИВИДУАЛНИ:(837) 279

2011. година
КОЛЕКТИВНИ: 8

ИНДИВИДУАЛНИ: 239

2012. година
КОЛЕКТИВНИ: 20(9)

2013.година до 25.04.2013. године
ИНДИВИДУАЛНИ : 72
КОЛЕКТИВНИ: 7

Од 2005. године до краја 2012. године покренуто је укупно 12316
предлога за мирно решавање радних спорова, од чега је мериторно
решено 4204 индивидуална радна спора правноснажним решењем
арбитра, и 71 колективни радни спор споразумом страна у спору. Карактеристично за индивидуалне радне спорове у 2011. години је нагло
опадање броја предлога чији је предмет исплата минималних зарада, а
пораст броја предмета чији је предмет заштита права - отказ уговора о
раду, дискриминација и злостављање на раду64.
4. Закључак
Заштита индивидуалних права из радног односа и заштита
колективних права из радног односа, видели смо, врши се кроз
више различитих облика и применом одређених средстава, односно
механизама. При томе, ови механизми се покрећу и права из радног
односа штите не само поводом повређивања или угрожавања ових
права, већ и због њиховог уређивања и примене. Потоње нарочито код
колективних права из радног односа. У основи, облици, односно методе
заштите свих права из радног односа имају два своја вида: први вид
заштите је споразумно (мирно) решавање спорних питања, а други вид
заштите индивидуалних и колективних права запослених је судска
заштита.
Међусобно поређења ова два вида наводи нас на мисао да је први
вид заштите мање агресиван (језичко значење довољно говори), док
64 Комплетан текста Информатора доступан на интернет страници: http://www.
ramrrs.gov.rs/informator-cil.html. 06.06.2013.
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други вид који подразумева да споразума нема и да решење не може
да се постигне без деловања суда и одређене принуде, оцењујемо као
агресивнији. Међутим, оба ова вида су у потпуности регулисана норама
материјалног и процесног права, што им даје епитет демократски. Мање
демократски метод заштите, метод притиска користи се када одређено
право из радног односа не може да се реши демократским методама.
Основни метод притиска, карактеристичан за заштиту колективних
права запослених је штрајк65. Право запослених на штрајк је уставно
право66, али због последица које може имати за учеснике у насталом
спору, као и за ширу друштвену заједницу, добро законско регулисање
штрајка се оцењује као важан задатак законодавне власти у држави.
Видели смо да одредбе више материјалних и процесних закона
регулишу заштиту индивидуалних и колективних права из радног
односа. Са доношењем Закона о мирном решавању радних спорова и
оснивањем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова,
систем заштите делује потпун, а изазовима остваривања и заштите
права запослених одговорено. Несумњив је велики потенцијал који
алтернативно решавање радних спорова има за успостављање
хармоничнијих односа између две стране у привреди и његове предности
у односу на судски поступак. Култура компромиса уопште, а поготово у
односу послодавац-радник, није на високом нивоу у Републици Србији
и потребно је уложити значајан труд да постојећи механизми допру до
потенцијалних корисника - а то су радници и послодавци као странке у
појединачним и колективним радним споровима. Поред рада на стицању
поверења у постојеће институције и активности на промоцији мирног
решавање спорова било под окриљем послодавца или изван њега, стручна
јавност указује да простора за напредак и код усвојених нормативних
решења. Тако, код споразумног решавање радних спорова према Закону
о раду, одлука арбитра није продукт споразума страна у спору, већ његов
акт који је коначан у првом степену. Незадовољна страна лишена је права
на жалбу, иако је она зајмечена чланом 36. став 2. Устава. Ако обавеза
из ове одлуке не буде испуњена добровољно, не може се извршити
принудним путем јер није извршна исправа у смислу члана 13 Закона о
извршењу и обезбеђењу. Све ово важи и за споразумно решавање спорова
пред арбитром агенције за мирно решавање радних спорова. Споразумно
решавање спорова ваља ставити у оквир система, а то би се постигло
65 Метод притиска код заштите индивидуланих права из радног односа, као пандан
штрајку, био би нпр. штрај глађу, када појединац-запослени на тај начин покушава
изнуди прихватање неког његовог захтева.
66 Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 83/2006 и 98/2006, чл. 61.

194

Мр Весна Билбија, Остваривање и заштита права запослеих,
радно и социјално право, стр. 177-198, XVII (1/2013)

тако што би арбитар (и онај по ЗОР и онај по ЗММРС), постао посредникмедијатор, који би својим добрим услугама подстицао и охрабривао
стране у спору да се споразумеју и поравнањем саме отклоне спорни
однос. Такво споразумевање уређено је Законом о посредовању који у
чл. 1. одређује да се овај алтернативни начин решавања спора примењује
и у сфери радних односа67 .
Надаље, за разлику од домаћег радног права, које не признаје
право на изражавање мишљења као индивидулано право запосленог на
месту рада у току радног времена, у упоредном радном праву посебно у
оквиру европског социјалног модела афирмације концепта запосленогграђанина, водила је законском признавању овог индивидуалног
права запосленог, и то не само у вези са условима рада већ и у вези са
организацијом рада и производње код послодавца68. У духу концепта
запсоленог-грађанина, приметна је тенденција у радном праву да се и
на местима рада (у току радног времена) омогући остваривање права
на слободно изражавање мишљења, чиме се знатно сужава правна
подређеност (субординација) као битно обележје радног односа69.
Наведено је имало за последицу пружање посебне заштите запосленом
узбуњивачу, што је у нашем радном законодавству за сада у домену
интересовања стручне јавности70.
На крају, слажем се са ауторима који оцељују да је правда као
врхунски критеријум схваћена као једнакост, нарочито наглашена у
радном праву, кога професор Ламбер71 кавлификује као „Најизразитије
право правичности“.72
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IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF THE EMPLOYEES’
RIGHTS THE PRESENT AND THE CHALENGES
Summary
The rights of the employees from work and on the basis of work can be
individual and collective. The employer is bound to ensure the implementation
of the employee’s rights, both individual and collective. The individual rights
of the employment are those which are realized individually, they belong to
the employee as an individual and thus they are individually protected. Unlike
the individual rights, the collective rights of the employment concern all the
employees and thus they are realized and protected collectively.
To basic way of dealing with labour disputes, both individual and
collective, are: peaceful settlement of disputes and settlement of disputes
in court. In this paper, the ways of settling collective and individual labour
disputes are presented, with the emphasis on the basic characteristics of the
abovementioned ways of settling disputes, their advantages and disadvantages, as well as the practical consequences of the chosen way.
Key words: individual rights of the employees, collective rights of the
employees, peaceful settlement of disputes, arbitrator, arbitration.
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СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ
НА РАДУ СТАРИЈИХ РАДНИКА
Апстракт: Овај рад представља научни покушај де се да одговор
на једно врло сложено, вишеслојно и актујелно питање, а то је
како и на кој начин запослити или задржати радна места за
страије раднике, а притом не имплицирати нежељење негативне
ефекте на тржишту рада. Исто тако ово истраживање
обухвата данашње савремене радно правне дилеме око потребе
и постојање система заштита здравја и безбедности на раду за
старије раднике, при том постављући овај систем на раскшћу
измећу дискриминације и запошљавања, економске кризе и
продуживања старосне границе за пензију, као и потребу
запошљавање младих насупрот све већи број стријих радника и
т.з. “беле куге”. Систем заштите здравја и безбедности на раду
старијих лица анализира се кроз призму међународног радног
права и тоа у оквиру Међународне организације рада, Савета
Европе и Европске Уније. На тај начин овај рад питање заштите
здравља и безбедности на раду за старије раднике обухвата са
више аспеката и на један конкретан начин извлачи неколико
важних питања око овог радно -правног института.
Кључне речи: старији радници, заштита, дискиминација,
запошљавање, радни однос.
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1. Основне одреднице
Заштита старијих радника у оквиру радног права представља област која је повезана са више питања регулисања. Пре свега запошљавање
старијих жена и мушкараца је део концепта једнаких могућности и
недискриминације у области рада. Са друга стране, од послодаваца се
поставља важан фактор продуктивности радника на радним местима
и питање новог запошљавања младих лица. Такође, заштита старијих
лица у радном односу, пре свега од отпуштања, је повезано са системом
социјалног осигурања и пензиских давања, као битног друштвеносоцијалног питања1. Све ово добија веће значење због промене животног циклуса и продужења просечног животног века, који има одраз и у
односима у процесу рада. Посебно се поставља питање посебне заштите
старијих жена (просек је повећан од 48 на 67 година на глобалном нивоу)2
јер оне живе дуже од мушкараца (просек је повећан од 45 на 63 одина
на глобалном нивоу3 и зато јер су оне изложене већој и вишеслојној
дискриминацији.
2. Модерни изазови дуговечности
Ово је време дуговечности. Као никада претходно у историји човечанства, дошло је до повећање животног века. Демографске промене
носе нове изазове у социјалној средини и друштву генерално. Сматра
се да ће у 2047. години, број старих лица, први пут у историји, надмашити број деце4. Такође се сматра да ће становништво почети опадати
у високо развијеним индустријским земљама као што су Француска,
Италија, Јапан5, а у Источној Европи ће изазвати једиствену палету
потреба и услова у овом региону6. Чак и у земљама где се сматра да
је становништво релативно младо, доћи ће до старосних промена, као
што је у региону Африке и Блиског истока. Поред тога, сматра се да
1 Н. Ружин, Современи системи на социјална заштита, Филозовски факултет,
Скопје, 2006, стр. 61, 66, 157-169; Н. Ружин, Социјална политика, Скопје, 2004, стр.
227. За старост као социјални ризик више код: Б. Шундерич, „Социјално право,Правни
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 75 и даље.
2 Brochure: Rights, jobs, amd social security: New visions for older women and men,
Internatonal Labour Office, Geneva, 2008, стр. 4.
3 ibidem.
4 UN, World Population Ageing, DESA, Population Division, XXVI, 2007.
5 Brochure: Rights, jobs, amd social security: New visions for older women and men,
op.cit., стр.1
6 М. Chawla, From Red to Gray: The Third Transition of Aging Populations in Eastern
Europe and Former Soviet Union, World bank, Washington DC, 2007, стр. 1
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ће већ у 2008. години, пола од светске популације живети у урбаним
насељеним местима7. Све ово указује да ће у следећих 40-ак година
доћи до драматичних промена у старосној структури у свету, што ће
изазвати и велике социо-економске и политичке промене. Ово је посебно
важно јер повећање старосне границе становништва има финансијске
ефекте на друштво, односно кошта новца. Сума која се издваја за свако
старо лице изнад 60 година расте. Тако, у 1950. години сума је износила
8 центи на дан, да би данас износила 11 центи. Сматра се да ће у 2050.
години износити 22 цента8. Према овоме дуже живљење има последица
на повећање трошкова, као што су пензије, здравствена заштита и др.
Све ово указује да ће бити померања са економским последицама које
ће утицати на тржиште рада, штедњу, инвестиције, пензијски систем
итд.9 Зато је потребно, још из данашње временске дистанце да се преузму мере које ће омогућити ,,мекши,, прелазак у нове промене, које ће
се десити на глобалном нивоу.
О новим променама које следе, у целини ће бити потребно и да се
прегрупишу породице и друштва, требаће се наћи и развијати начини
којима ће се предвидети здравствена заштита и животно осигурање,
као и други сервиси10.
Светски тренд старења становништва и демографске промене
изазивају постављање на дневни ред бројна питања која су повезана са
старим лицима чиме је посебно актуелан њихов статус у радном односу
и на тржишту рада. У том смислу јавља се не ретко и дискриминација
старијих запослених људи и угрожавање њихових права. Дискриминација
је израженија код жена, јер оне се могу дискриминирати у радном односу и по основу старостне доби, пола, мање су плаћене, раде чешће на
одређено време итд. Посебни проблеми на глобалном нивоу, а детектовани са стране Међународне организације рада и од Савета Европе и
Европске Уније код старијих лица, су сиромаштво, здравствена заштита
и пензиска давања (одрживост система социјалног осигурања уопште).
Ови проблеми доводе до тога да се старија лица често укључују на
,,црном,, тржишту рада, услед немогућности да се запосле због своје
старосне доби (дискриминације). Посебно су угрожене старије жене, које
7 United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, Urbanization,
Internal Migration and Development, UN, DESA Population devision, 2008, стр. III
8 ibidem.
9 Rights, jobs, amd social security: New visions for older women and men, op.cit., стр. 2
10 ibidem.
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и поред тога што живе у просеку дуже од мушкараца, мање су укључене
у радни процес (радни однос).
Дискримиација старијих запослених се јавља у вези са задржавањем
радног места и запослења. Као што је споменуто, померањем старосне
границе и промене социо-културолошких фактора, радне способности
и продуктивности старијих радника се побољшава. Они се постављају
пред дилемом зашто да наставе са радом или да остваре право на
достојанствену (старосну) пензију. Ово питање се поставља и пред ширу
друштвену заједницу и јавност, а у будуће ће имати још већу тежину.
У вези са радом и запослењем старијих радника, постављају се
неколико кључних проблема, односно дилема на међународном плану.
То је остваривање пристојног рада и запослења, креирање политика за
тржиште рада и социјалног осигурања и социјалне заштите. Управо
на том пољу се развија нормативна и научно-истраживачка делатност
Међународне организације рада, као и право СЕ и ЕУ.
После свега шта је изнето, не треба да постоји дилема да ли старији
запослени треба да имају посебну заштиту у радном праву, односно
да ли их треба издвајати као посебну категорију запослених којима је
такође потребна посебна заштита. Данас ови запослени су изложенији
дискриминацији и то је као проблем препознато од стране МОР-а и
других међународних организација. Али, како ће се повећавати проценат старијих људи у свету, наредних деценија, оправдано се сматра
да ће се пропорционално смањивати степен њихове дискриминације, а
са тим и потребе за посебном заштиттом. Ови процеси су неизбежни,
пре свега ради повећања њиховог броја у процесу рада, а са тим и улога
и утицај ових радника, али и услед раста свести о недискриминацији и
о потребама ових радника. Свакако да ће се ово десити под притиском
старијих радника, што ће деловати као катализатор у процесу.
Из данашње перспективе, шта би све требало и могло да се уради на међународном плану да би се решили проблеми у запошљавању
старијих радника?
Пре свега треба радити на агенди једнакости и забрани
дискриминације по основу њихове старосне доби (старости). То подразумева и имплементацију посебних правних норми које ће забрањивати
дискриминацију по основу старости, а нарочито у радном односу. Све
ово треба да се угради у концепт једнаких могућности и разбијања стереотипа о полу и старости, који постоје у друштвима. Треба развијати политике запошљавања у приватном и јавном сектору, који ће помоћи адекватном третману старијих запосленика. Ово са циљем да се превазиђу
баријере у запошљавању.
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Политике запошљавања подразумевају и фискалне олакшице при
запослењу старијих лица, као и пружање повољних кредита преко којих
ће се омогућити конкретна помоћ за самозапошљавање. Посебно је важно да се развија концепт о „учењу целога живота“ преко којег ће старија
лица надграђивати своју компетентност, чиме ће се отворити више
могућности за запослење и задржавање радног места. Предузимање
посебних мера за жене, које подразумевају њихову едукацију, тренинг
или обуку са којима ће се повећати њихова конкурентност на тржишту
рада, посебно за жене које се враћају на посао по завршетку породиљског
отсуства, иако су они релативно млађије старости. Старији запослени
треба да буду заштићени у процесу рада посебним мерама за заштиту
здравља и безбедности, као и да буду укључени у систем социјалног
осигурања (сигурности) који предвиђа здравствену заштиту и право на
достојанствену пензију11.
Треба да се чују растеће потребе старијих жена и мушкараца
који се односе на дискриминацију према годинама, могућностима у
запошљавању и приступу социјалном осигурању. У том правцу треба
да се успостави дијалог организације радника и послодаваца, а не само
улога државе.
3. Заштита здравља и безбедности на раду
старијих запослених у актима МОР-а
Права старијих радника већ дуго време су на агенди МОР-а. Ипак,
до сада је донешена само једна Препорука о старијим запосленицима бр.
162 из 1980. године12 која се односи на све раднике, мушкарце и жене,
који имају проблема при запошљавању и раду због старења13. У оквиру
Мадридског Интернационалног плана о акцији старења из 2002. године,
предвидело се „да би се изградило друштво, прикладно за људе свих
година, међународна заједница треба поново да размотри традиционално
гледање на радни век“.14

11 ILO Governing Body March 2007, Employment and social protection in the new
demograhic context, GB,298/2 p. 11.
12 http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/r_162.htm
13 ILO Gender Equality campaing highlights need for rights, jobs and social security
for older women and men, погледај на: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_
and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_098933/index.htm
14 ibidem.
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а) Препорука 162
У садржају Препоруке сусрећу се неколико карактеристика које
се односе на запослење и рад старијих радника. Пре свега она садржи
неколико одељака у којима се дају препоруке шта треба да се учини да
би се заштитили старији радници при запошљавању и на раду, као и
једнаке могућности и третман који треба да уживају. Препорука садржи
одредбе и о заштити права као и припреме и приступ пензионисању.
Као што је већ споменуто, ова Препорука се односи на сва лица
која имају потешкоће при запошљавању и раду због својих поодмаклих
година (параграф 1 тачка 1). Препорука предвиђа да решавање проблема
запошљавања старијих лица треба да се базира на концепту и општој
стратегији пуног запослења, а, са друге стране, треба да се развија општа
социјална политика која ће обухватити све грађане и групе у односу на
проблеме запошљавања (параграф 2).
Свака земља чланица треба да промовише националну политику,
концепт који ће гарантовати и промовисати једнакост могућности и
третмана радника, независно на њихових година старости, али, са друге
стране, концепт у коме ће постојати мере превенције од дискриминације
при запошљавању и на раду у погледу старијих радника (параграф 3).
Овај параграф у Препоруци је посебно важан, на коме ће се надаље
надограђивати остала права и обавезе15.
У оквиру националних услова, у свакој земљи чланици треба да се
развијају методе за спровођење националне политике која у принципу
треба да се темељи на узајамној сарадњи између социјалних партнера
и развијању законодавства (параграф 4) 16.
Препорука предвиђа шта обухвата изградњу националне политике која се темељи на недискриминацији у односу на године, као и
једнакост могућности и поступања. Према параграфу 5 у то спадају:
право приступа професионалног саветовања и услуга; умајући у виду
индивидуалне вештине приступ: 1. Запослењу по властитом избору, осим
у одређеним ситуацијама, 2. Могућност за стручно образовање и обуку,
3. Плаћено отсуство за образовање, 4. Распоређивање задатака; затим,
заштита запослења у односу на престанак радног односа; једнакост у
награђивању; обезбеђење мера социјалне сигурности и здравственог
осигурања; посебна заштита здравља и безбедности на раду; приступ
становању, социјалне услуге и здравствене услуге, посебно када је тај
15 Ово представља други део Препоруке 162, који говори о једнаким могућностима.
Више види: текст Препоруке.
16 Више види: Препорука бр. 162
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приступ повезан са послом и запослењем. Из овог обухвата се може
закључити да једнакост у могућностима и поступању према старијим
радницима или незапосленим, садржи бројна права и могућности која
се темеље на мерама које треба спровести у оквиру националне акције
(политике) за заштиту старијих лица. Та акција треба да се реализује
пре свега преко националног правног система, који треба да гарантује
уређење и спровођење преко организација старијих лица, синдиката и
организација послодаваца17.
Принцип заштите старијих запослених садржан у Препоруци
темељи се на две поставке. Пре свега то су мере које произилазе из
националне студије која треба да се припреми, а у саставу оквирне националне политике, предвиђене Препоруком. Студија би требала да да
одговор на питања која су повезана са процесом старења, који је детерминисан самим радом и стресом на радном месту. На основу резултата из
студије, треба да се преузму одговарајуће мере које би заштитиле старије
запослене. Као такве мере се предлажу мере које би успориле процес
старења, смањење темпа рада, а са тим и смањење стреса, надзора итд.
(параграф 13). Ово се односи пре свега на радну средину и обухвата већ
запослене старије особе, као и будуће запослене. Друга поставка на којој
се подупире заштита старијих запослених представља конкретне мере и
то у делу повећања индивидуалних радничких права, а као посебан део
се издвајају новчане бенефиције. Ове мере се односе само на запослене
и обухватају следеће: смањење радног времена у току дана, за радна
места са тешким и опасним радовима; смањење радних часова уопште;
повећање годишњих одмора; организовање рада и слободног времена у
корист старијих радника; распоређивање радника на радним задацима
као дневни, насупрот сменском и ноћном раду (параграф 14). Новчане
повољности, предвићене параграфом 16 се своде на награђивање према
времену, а не према резултатима, као и плаћање које не узима у обзир
само брзину извршавања радних задатака, него се вреднује и искуство.
Све ово представља солидан обухват заштите, уколико се имплементира
националним законодавствима.
Као посебан део заштите, предвиђен Препоруком се издваја
могућност доквалификације и преквалификације, као и развијање система олакшаног поновног запослења после претходног престанка радног
односа, најчешће због породичних обавеза (параграф 19). Ово последње,
у великом обиму се односи на старије жене.
17 Више види: параграф 6-10 из Препоруке 162.
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У Препоруци 162, посебно место се посвећује припреми и приступу пензионисању. То је оправдано с обзиром на проблеме у свету који
се јављају у односу на прелаз из радног односа у пензију, а повезани са
немањем права пензије, делимично право пензије, ниска пензија која
не задовољава основне потребе достојанственог живота, пропадање
пензијских фондова итд. У том смислу, у Препоруци се указује на неопходност да старији запослени постепено и добровољно (без присиле
административних мера) пређу у статус пензионисаних лица. Такође,
потребно је да се године пензионисања поставе флексибилно (параграф
2 тачка б). Препорука предвиђа велики број повољности које се односе
на смањење времена пензионисања18, као и на новчана давања у случају
када старији запосленици имају смањено, односно скраћено радно време, као и за незапослена старија лица о којима су предвиђене новчане
повољности и скраћење периода (времена) пензионисања. Такође се у
односу на тешка и напорна радна места предвиђају повољнији услови
за пензионисање19. Ове повољности се не односе за старије запоселене
којима се признаје право на инвалидску (у случају инвалкидсности) или
друге врсте пензије, или било какве повољности социјалног осигурања
(параграф 25, тачка 2, подтачка а и б).
Предвиђене су повољности које би могли да користе старији
запослени, изнад 65 година старости, у смислу новчаних давања и
добијање већих примања, ако су испунили услов који се односи на обим
уплаћених доприноса. Предвиђа се и развијање програма за припрему
за пензионисање, који би требало да обухвате планирање прихода који
ће бити после пензионисања, као и здравствену заштиту, социјалну заштиту и порезне обавезе које би имали после пензионисања. Програм
треба да садржи информације о могућностима за продужење одређених
радних активности, посебно ако се они односе на повремени рад, мере
заштите здравља у току старења, као и планирање слободног времена.
Преко Препоруке 162, као и осталих активности које се предузимају
од стране МОР-а, активно се ради на заштити старијих запослени, или
незапослених као посебне категорије учесника у процесу рада. Ипак, данас у свету још увек постоји велики обим дискриминације и злоупотребе
права у радном односу ове категорије радника (или незапослених). То је
18 Имајући у обзир финансијску кризу у свету, данас постоји обратни тренд
продужавања времена за стицање услова за старосну пензију, као једна од мера за
суочавање са кризом. Оова мера, међутим, није добра, односно контрапродуктивна је.
Повећање време трајања стажа осигурања, као услова за стицање права на старосну
пензију, које је већ предвидела Француска, В.Британија, Румунија, Грчка, итд.
19 Види више: Препорука 162, параграф 23-26.
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посебно изражено код старијих жена. У том смислу, а узимајући у обзир
и закључке Мадридског акционог програма, може се рећи да су сазрели
услови за доношење конвенција са стране МОР-а , која би уредила права старијих запослених и оних који траже посао, на глобалном плану.
На тај начин заокружила би се једна већа и шира акција која је у току
последњих година у свету о заштити од дискриминације у запошљавању
и на раду старијих лица са потпуним нормативним оквиром.
4. Савет Европе и заштита старијих лица (радника)
За старије раднике, као и за остале посебно заштићене категорије
радника (децу, жене на основи пола, и бремености, лица са инвалидитетотм и родитељство), одредбе са аспекта заштите здравља и безбедности
се сусрећу у Европској социјалоној повељи. Али овде постоји другачији
приступ – у ствари не штите се права старијих радника већ старијих лица
уопште. Тако, у члану 23 су регулисана права старијих лица, али оних
који нису запослени, односно право ових лица на социјалну заштиту.
Тиме се овим актом de jure старији запослени не сматрају као посебна
категорија запослених. Првом верзијом Повеље из 1961. године ова лица
уопште нису била поменута у нормативном делу текста. У овом члану
се при томе разрађују социјалне схеме које се односе на старија лица и
мере њихове примене.
У Европској социјалној повељи се издвајају две одредбе које
обухватају општу заштиту радника и део су основних права свих
радника. То је пре свега право достојанства на раду, предвиђено чланом
26. Ово право је универзално и у себи обухвата заштиту на раду свих
радника, а нарочито посебних категрорија запослених. С обзиром на
субјективно својство које имају одређене групе запослених, а на оснуву
којој су и издвојени као запослени са већом заштитом, код њих може
лакше доћи до угрожавања достојанства на раду, јер су рањивија група
радника. Зато ова лица (у која спадају лица са инвалидитетом, жене,
деца, труднице и мајке, према Ревидираној социјалној повељи) и те како
треба да уживају заштиту свог достојанства на раду. Сасвим је друго
питање да ли при екстензивном тумачењу права на достојанствен рад
обухвата и систем заштите здравља и безбедности на раду? Може се
дати потврдан одговор, тако да достојанствени рад не може постојати
без адекватне и одговарајуће заштите здравља и безбедности на раду,
нарочито за посебне категорије запослених.
У члану 22 се предвиђа да сви запослени имају право, директно
или преко њихових представника да учествују и доприносе у побољшању
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услова рада, организацији рада и радног окружења (средине). Такође
треба да заштите своје здравље и безбедност, да учествују у организацији
социјалних и социо-културних служби, као и у ревизији и контроли
регулативе из ове области.
5. Старији радници у европском комунитарном праву
Као и код лица са инвалидитетом, и заштита здравља и безбедности на раду старијих радника није предмет детаљног нормативног
уређења. И овде као и код лица са инвалидитетом, предвиђају политике
и мере за заштиту ових радника и њихов безболнији прелаз из радно
активних лица у пензионере. У Унији, код заштите старијих запослених,
акцент се ставља на развој стратегије међугенерацијске солидарности и
развијању система социјалне заштите, посебно ако се узме у обзир све
већа дуговечност људи, као и смањени наталитет код земаља чланица,
са друге стране.
Код старијих запослених, у Европској Унији се посвећује посебна
пажња, између осталог, и смом процесу старења радноспособног становништва и суочавања са изазовима које тај процес носи. Отуда, промена
и развој система здравственог осигурања и заштите20, као и одрживост
пензиског система21, су главни приоритети нормативног оквира Уније.
Са друге стране, посвећује се пажња утицају старења на радноспособно
становништво на тржишту рада. Анализа показује да ће у будућности у
Европи ова лица бити бројнија, па се претпоставља да ће се и њихова улога повећати имајући у виду целокупне социо-економске токове. У Унији
се сматра да је потребно развијати концепт о томе како ће се заштитити
ова лица када престану да раде, а биће још радноспособни. Европска
стратегија се односи на делимично прихватање концепта који постоји у
САД, који ова лица после пензионисања укључује у повремене радове,
или радове са непуним радним временом, а са друге стране сматра се
да треба додатно развијати пензијски ситем, насупрот дуговечности
становништва22. Такође се пази и на успостављање демографског баланса који би ублажио негативне аспекте процеса старења запослених23.
20 D. Pieters, Recent trends in social security in Europe: difficulties and answers, стр.
1-15; P. Schoukens, Europian Union competencies in the field of social security,2003, стр. 41.
21 D. Piters, op.cit., стр. 16-19.
22 Види више: Green Paper, Confronting demographic change: a new solidarity between
the generations; Commission Communication of 12 October 2006; The demographic future
of Europe - From challenge to opportunity, [COM(2006)571 final - Not published in the
Official Journal].
23 Зато се у велики број евопских земаља све више повећава трајање породиљског
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Треба поменути да у оквиру проблематике уређивања права
старијих радника, усвојена је једна Препорука 82/857/ ЕЗЗ у погледу
принципа комунитарне политике о старосној доби за испуњавање услова
за стицање права на старосну пензије24. Ова Препорука, и поред тога
што се у највећем делу односи на проблематику флексибилности око
пензионисања и исплате, ипак предвиђа могућност смањења радног времена за старије раднике, како се приближсавају времену пензионисања25.
Ово представља могућност за повећан обим заштите здравља и безбедности на раду за старије раднике, која треба да се имплементира кроз
национална законодавства, али не представља обавезу.
Може се рећи да се у оквиру европског комунитарног права, заштита здравља и безбедности на раду своди у највећем делу на оквир и
стратегију о заштити од дискриминације. Са друге стране, парадигма
система и главна агенда се односе на међугенерациску солидарност
(реформа система социјалне сигурности/осигурања и преиспитивање
услова за признавање социјалних давања) и померања на тржишту рада,
проузрокованих старењем радноспособног становништва и веће дуговечности.
Уместо закључка
Хтели би смо на крају потенцирати један детаљ. Као што смо
прије поменули, све више промовише се концепт доживотног учења
(long live learning) који има за циљ подстицај старијих радника да
буду шта више конкурентнији на тржишту рада. То је одговор на
дискриминацију на раду које прати ову категорију запослених. При томе
овај систем акцентује потребу за константно надограђивање у знањима
и квалификацијама, како би се смањио утицај стрости на конкурентност
раднике. Ова парадигма у суштину продужује радни век радницима,
односно промовише се теза да старији радници, и поред узраста, ипак
могу да буду конкурентни на тржишту рада и да задрже, па чак и да
унапреде свој посао и радно место. Око оваквог приступа треба бити
пажљив, јер он у себе крије веше опасности и протиуречности које
можда на први поглед не долазе на површину. Тако на пример, поред
отсуства, чиме се стимулише рађање код жена, а које треба бити одговор на старење
радноспособног становништва. Такав је пример у Данској, Норвешкој, Шведској,
Холандији, па и у Србији, где за разлику од других земља у региону „породиљско
отсуство“ износи годину дана.
24 B. Lubarda, Evropsko radno pravo, CID, Podgorica, 2004, стр. 257.
25 ibidem.
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осталих, једна дилема која се невиди одмах је дали продуживање радног
века није једна економско, правна и психолошка клопка која има за циљ
претворити човека у радног човека како изразито homo faber људско
биће. Затим то свакако је повезано и са запошљавањем нове и младе
радне снаге, са самим социјалним системом и тако даље. Значи закључак
би био да треба имати избалансиран приступ око повећање старосне
граници, право на достојинствену строст што обухвата достојанствену
пензију и здравствену заштиту, као и запошљење младих.
Ипак, сматрамо да човек као свестрано бићи треба прихватити
рад у своју суштину као нешто што ослобађа. Уколико рад покаже и
своју другу страну, а то је његов аспект поробљивање човека, онда
дуговечност би се сводила у највечем делу на “живим само да радим”.
На крају може се речи да феномен дуговечности и стрења радне
снаге битно ће утицати на тржиште рада и на будуће радне односе. Баш
зато сматрамо да и само питање биће актујелније у оквиру како научних,
тако и нормативних расправа, а да ће законодавство пратити тренд
повећања старосне границе радника. То се уосталом видело и задњих
неколико година у Европи, што више подстицано од економске кризе.
Тако, нажалост тржиште рада може ући у један зачарани круг где се
млади не запошљавјају и незапосленост расте, старосна граница радника
је све већа, а економска криза је све дубља. Типичан пример за то су
Грчка, Шпањолска и Португал. Економска криза неможе се зауставити и
имати економски раст док се то реално не примети на тржишту рада. То
је базични критеријум опоравка једне економије. Свакако само питање
старости радне снаге, односно какав и који концепт регулације, па ако
хоћете и разумјевање овог питања битно ће утецати на будуће радне,
социјалне, економске, али и политичке односе у Европи, али и у свету.
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THE SYSTEM OF PROTECTION OF HEALTH AND
SAFETY AT WORK OF OLDER WORKERS
Summary
This paper represents a scientific attempt to answer a current complicated and multi-layered question – how to employ older workers and
maintain job positions for them without exerting a negative impact on the
labour market. Moreover, the research will encompass the contemporary
labour law dilemmas pertaining to the necessity of a system that will protect
the occupational safety and health of older workers; this system finds itself
at a crossroad between discrimination and employment, economic crisis and
extension of the legal retirement age, employment of young people while the
number of older workers is constantly increasing as a result of the “birth
dearth”.
The system for protection of the occupational safety and health of older
workers has been analysed through the prism of international labour law
within the framework of the International Labour Organisation, the Council
of Europe and the European Union. The paper presents an analysis of the
work of these organisations and their legal acts regarding issues of occupational safety and health of elderly workers. The paper contains numerous
national and international statistical references which follow the analysis
and represent an empirical value-added to the research. In this manner, the
paper deals with questions pertaining to the occupational safety and health of
older people from several aspects and draws concrete and important findings
regarding this concept.
Keywords: older workers, protection, discrimination, employment,
labour relations

213

Иван Барун, студент докторских
академских студија права
Правни факултет Универзитета у Нишу

Прегледни научни чланак*
UDK: 349.2:343.45
UDK: 342.738:331.105-057.16

ЗАШТИТА ПРАВА НА
ПРИВАТНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ1
Aпстракт: У овом раду аутор се бави питањима и изазовима
везаним за заштиту права запослених на приватност у
модерном информатичком друштву, каквим Република Србија
тежи да постане. Употреба комуникационих и информационих
технологија на радном месту омогућава олакшано сакупљање,
складиштење и обраду података о личности запослених, као
и кандидата за запослење, и тиме доприноси ефикасности
у процесу пословања али такође представља и могућност за
различите повреде приватности запослених али и послодаваца.
Овом приликом ће бити анализирани одређени аспекти заштите
права на приватност запослених, у првом реду прикупљање и
заштита података о личности као и поступак у случају повреде
права на приватност, те питања надзора над запосленима у
смислу увида у садржај пословне кореспонденције, видео надзора
на самом радном месту, надзора путем тестирања запослених,
итд. Стање законодавства Републике Србије је сагледано кроз
призму најзначајнијих међународних извора који се тичу заштите
приватности запослених, као и важећих упоредноправих решења,
која би требало да послуже као основ даљег развоја домаћег
права.
Кључне речи: приватност; запослени; подаци о личности;
надзор; радни однос.
1 Рад је настао као резултат учешћа у пројекту „Заштита људских и мањинских
права у европском правном простору“, чији је носилац Правни факултет Универзитета
у Нишу.
* Рад примљен: 20.08.2013.
Рад прихваћен: 31.082013.
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1. Увод
Право на заштиту приватности, као људско право, почиње свој
развој у оквиру права на достојанство сваког људског бића. С обзиром
да је рад један од најважнијих делова живота сваког човека, могло би се
рећи да је достојанство радника на раду фундамент без чијег постојања
се не може замислити функционисање социјалне државе.2
Један од првих докумената међународног права који нормира
право на приватност је Европска конвенција Савета Европе о заштити
људских права и основних слобода из 1950. године, која у члану 8 (право
на поштовање приватности и породичног живота) наводи да „... свако
има право на поштовање приватног и породичног живота, приватност
дома и кореспонденције“. У оквиру делатности Савета Европе3 настала
је и дефиниција права на приватност која је прихваћена од стране већине
аутора из области радног права, према којој је право на приватност
право живети сопствени живот са што мање утицаја споља, а обухвата
цео низ области приватности.
Право на приватност запосленог подразумева скуп личноправних
овлашћења која гарантују поштовање његове личности, части и угледа4.
Најзначајнији аспект овог проблема односи се на питање које је податке
послодавац овлашћен да прикупља о запосленом (као и о кандидату за
запослење) и на који начин он може да их обрађује и користи, тачније
да ли их може прописати као неки од посебних услова за запослење
или на њима може заснивати отказне разлоге или разлоге за покретање
дисциплинског поступка.
Следећа област која привлачи посебну пажњу тиче се могућности
надзора над запосленим од стране послодавца, како на радном месту у
току радног времена, тако и у периоду слободног времена запосленог.
Надзор од стране послодавца може бити организован на различите
начине и то у виду физичког надзора, у смислу постављања опреме за
праћење и надзора над пословном кореспонденцијом запослених.
2 Р. Брковић, „Забрана конкуренције послодавцу и достојанство радника на раду“,
Радно и социјално право- часопис за теорију и праксу радног и социјалног права,
Београд, бр. 1/2008, стр. 250.
3 Resolution No. 428 (1970), containing a declaration on mass communication media
and human rights, Section C. Article 2.
4 П. Јовановић, „Морални интегритет запослених и његов радно правни оквир“,
Радно и социјално право- часопис за теорију и праксу радног и социјалног права,
Београд, 2011, стр. 88.
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Право на приватност запосленог може бити повређено и ако се
запослени или кандидат за запослење неовлашћено подвргава разним
облицима тестирања, како физичко-физиолошке, тако и интелектуалне
природе.
Процесноправни аспект питања заштите приватности радника
долази до изражаја у случају повреде неког од права која су гарантована
радним законодавством. Ефикасни систем заштите представља значајан
услов остваривања добрих резултата у овој, врло осетљивој, области
заштите људских права.
Чиниоци који су задужени за правну регулацију овог питања
морају наћи компромис између супротстављених интереса послодаваца
и запослених. Док први теже проширивању обима података који се
прикупљају у процесу запослења и рада, други теже што ефикаснијој
заштити приватне сфере живота. Инспирација за формулацију законског
решења у овој области се може потражити у бројним документима
међународног права који се тичу права на приватност запослених5. У
сваком случају треба тежити решењу које ће створити јасна правила,
односно јасно повући границу између дозвољеног и недозвољеног,
а изузетке од правила формулисати на начин који ће оставити врло
ограничене могућности за флексибилно тумачење оних који се на њих
позивају.
2. Законски оквир
Употреба рачунара на радном месту и још значајније, употреба
технологија које омогућавају да подаци буду сакупљани, складиштени
и обрађивани, могу на много корисних начина бити употребљени, како
за послодавце, тако и за запослене али такође представљају и нове
могућности за злоупотребу и кршење права на приватност, поготову
5 Међународна регулатива у области заштите права на приватност запослених
је прилично обимна. Овде ће бити побројани најважнији документи који садрже
међународне стандарде: Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data, Council of Europe, 1981; Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of October 24th 1995 on protection of individuals
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (више
о комунитарним и некомунитарним изворима вид. у Б. Лубарда, Европско радно
право, ЦИД, Подгорица, 2004, стр. 268-269; С. Јашаревић, „Заштита личних података
о запосленима у европском и праву Србије“, Правни живот, бр. 12/2008, стр. 459-471);
International Labor organization, Protection of workers’ personal data. An ILO code of
practice, International Labor Office, Geneva 1997; Recommendation No. R (89) 2 concerning
the protection of personal data used for employment purposes (Adopted by the Committee
of Ministers on January 18th 1989)
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на страни запослених.6 Пошто модерне технологије омогућавају све већи
надзор над појединцем, заштита личности и приватности запослених
представља врло актуелну тему у свим модерним друштвима.
На питање којим правним актима треба регулисати питање
заштите приватности запослених, већина аутора сматра да је ова област
превише озбиљна и комплексна да би могла бити остављена искључиво
индивидуалним субјектима радног права да се баве њеним регулисањем7.
Законским уређењем питања права на приватност радника мора
се одредити граница допустивог задирања у приватну сферу запосленог
али при том водећи рачуна да та граница обезбеђује равнотежу између
поменутих супротстављених интереса. Осим тога, законодавство
мора запосленог, као слабију страну уговорног односа, да заштити од
недопустивог задирања у његово достојанство.8
По угледу на темељне документе међународне заштите људских
права, где свакако спада и право на достојанство запосленог, као што су
Општа декларација о људским правим ОУН-а, Међународни пактови из
1966. године и Европска конвенција о заштити права и основних слобода,
Устав Републике Србије9 из 2006. године садржи одређене формулације
које се тичу заштите права на достојанство и приватност запослених.
У Републици Србији је људско достојанство неприкосновено
и сви су дужни да га поштују и штите10. Заштита података личности
је такође нашла своје место у Уставу РС, те је наведено да се јемчи
заштита података о личности; свако прикупљање, чување, обрада и
коришћење мора бити уређено законом. Забрањује се и кажњава свако
неовлашћено прикупљање података о личности као и злоупотреба
података који су прикупљени у складу са прописима али не у сврху за
коју се неповлашћено користе11. Такође се наводи да свака особа има
право да буде обавештена да се о њој прикупљају подаци у складу
6 S. Wallach, “Who’s Info is it Anyway? Employees’ Rights to Privacy and Protection
of Personal Data in the Workplace”, The International Journal of Comparative Labor Law
and Industrial Relations, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2007, Vol. 23 Iss.
2, стр. 200.
7 Тако и: R. Owens and J. Riley, The Law of Work, Oxford University Press, 2007,
стр. 448.
8 Е. Корпич-Хорват и Д. Сенчур Печек, „Заштита личности радника, приватности
и достојанства у радном законодавству Републике Словеније, Радно и социјално правочасопис за теорију и праксу радног и социјалног права, Београд, бр. 1/2009, стр. 86.
9 „Службени гласник РС“, бр. 98/06
10 Ibid. Члан 23.
11 Ibid. члан 42.
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са законом, и мора им се обезбедити увид у прикупљене податке12.
Достојанство личности запосленог је такође уврштено у ранг уставног
начела.13
Закон о раду14 (ЗОР) Републике Србије, као системски закон, даље
операционализује одредбе Устава. За питање заштите достојанства и
приватности запослених (и кандидата за запослење), значајне су одредбе
садржане у члану 26, који наводи да послодавац не може од кандидата
да захтева податке о породичном, односно брачном статусу и планирању
породице или било које друге податке (тест трудноће или претходно
давање изјаве о отказу) који нису од непосредног значаја за обављање
послова на којим се заснива радни однос. Даље се у члану 83 наводи да
запослени има право увида у све документе који садрже личне податке
који се чувају код послодавца и право да захтева брисање оних који нису
од непосредног значаја за послове које обавља, као и законско правило да
ове податке може да прикупља само лице овлашћено од стране директора
и да подаци не могу бити доступни трећим лицима, осим у случајевима
предвиђеним законом.
Поред Закона о раду, норме које се тичу права на приватност
запослених садржане су и у Закону о заштити података о личности15 и
Закону о евиденцијама у области рада16.
3. Прикупљање и заштита података о личности запослених
Прикупљање података о личности запосленог почиње још у
фази преговора за заснивање радног односа. Без обзира да ли се радни
однос заснива на основу непосредног контакта послодавца и кандидата,
посредством службе за запошљавање или путем конкурса, неопходно је
да се послодавац упозна са одређеним чињеницама везаним за личност
кандидата. Неспорно је да оваква тежња послодавца представља
легитиман интерес јер радни однос представља однос intuitu personae и послодавац је свакако заинтересован да ли кандидат испуњава
формалне услове за запослење, у виду неопходне стручне спреме, радног
искуства, итд, али је и заинтересован да у што већој мери упозна и
личност будућег радника, с обзиром да ће тај исти радник користити
12 Ibid. члан 42, став 4.
13 Ibid. члан 60.
14 „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09
15 „Службени гласник РС“, бр. 97/08
16 „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени гласник РС“, бр. 101/05 – др.
Закон и 36/09 – др. закон
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средства за производњу и службене просторије које су у власништву
послодавца.
Међутим, из угла кандидата, постоји, такође, легитимна тежња
да што већи број информација које су везане за приватни живот остану
непознати послодавцу. Откривање одређених информација, које се тичу
искључиво приватне сфере живота сваке особе, може угрозити самог
кандидата и његову породицу, те је с тога неопходно кандидатима за
запослење, касније и запосленима, пружити заштиту од инвазивног
мешања послодавца у ствари које се не тичу радног односа.
Дакле, као што је већ наглашено, постоји колизија интереса
односно колизија два, уставом гарантована, права; права на заштиту
имовине послодавца и права на заштиту приватности запосленог.
Узимајући у обзир начело сразмерности, као једно од основних уставних
начела, треба допустити само толико задирање у уставно право, које
неће друго право осигурати апсолутно, већ сразмерно значају заштите
првог права17.
Дакле, фундаментално питање на које треба дати одговор односи
се на то које податке о личности запосленог послодавац сме да прикупља,
на који начин и под којим условима, како у процесу преговарања, тако
и за време трајања радног односа.
Основно начело заштите података о личности радника налаже да
закључење уговора о раду или разматрање његовог закључења, само по
себи, не овлашћује послодавца да сакупља податке који га интересују.
Прикупљање личних података, управо супротно, мора представљати
изузетак, и то изузетак који је допуштен само кад је оправдан.18 С тога
је прикупљање, чување и коришћење података о личности запосленог
допуштено само ако се обавља „законито и правично“ и „из разлога који
се непосредно односе на запослење“.19
Прикупљање података који су од непосредног значаја за
извршавање престације рада и који су потребни за оцену професионалних
способности кандидата за запослење, представљају чињенице чије би
прикупљање морало бити омогућено послодавцу. Ови подаци ће се
утврђивати у сваком конкретном случају, односно од сваког послодавца
за сваког запосленог понаособ. Из тих разлога није целисходно утврдити
numerus clausus података чије ће се прикупљање сматрати допуштеним,
17 Е. Корпич-Хорват и Д. Сенчур Печек, op. cit., стр. 95.
18 Commentary on the ILO code of practice on the protection of workers’ personal data,
International Labor Office, Geneva, 1997, стр. 12.
19 Protection of workers’ personal data. An ILO code of practice, International Labor
Office, Geneva, 1997, тачка 5.1.
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јер свако радно место носи са собом одређене специфичности које
запослени мора да задовољи.
С обзиром на број података које у одређеним случајевима могу бити
од релевантног значаја за заснивање запослења односно за побављање
одређених послова, намеће се закључак да је практичније искористити
негативну формулацију приликом одређивања које ће податке послодавац
бити овлашћен да прикупља20. Приоритет би, дакле, био да законодавац
одреди које податке послодавац неће моћи да прикупља о запосленом и
одговорити на питање да ли запослени имају право да прећуте одговор
на недопуштена питања или да на њих одговоре нетачно.
Решење које се најчешће среће у законима разних држава је да
послодавац може тражити од радника податке који се тичу чињеница
из његовог приватног живота само ако су испуњена два кумулативно
одређена услова и то: да су подаци непосредно повезани са послом и
да су неопходни за процену професионалних способности кандидата,
односно за остваривање права и преузимање обавеза и одговорности
из радног односа.21
Наш Закон о раду наводи податке чије је прикупљање, у процесу
заснивања радног односа, забрањено послодавцу22, и може се рећи да
садржи одредбу која је у скаду са праксом већине држава по питању
заштите података запослених. Послодавац неће моћи да прикупља
податке о породичном, односно брачном статусу и планирању породице,
односно неће моћи да захтева достављање исправа и других доказа који
нису од непосредног значаја за обављање послова на којим се заснива
радни однос. Такође, неће моћи да заснивање радног односа условљава
тестом трудноће, осим у случају да се ради о пословима код којих постоји
знатан ризик за здравље жене и детета утврђен од стране надлежног
државног органа.
Овакво формулисање одредбе у члану 26 ЗОР-а обухвата поменуте
услове услед којих је послодавац овлашћен да прикупља поменуте податке.
Дакле, обим заштите који је пружен подацима о личности запосленог,
који су побројани у поменутом члану задовољава модерне стандарде.
Поставља се, међутим, питање да ли је законодавац у поменутој одредби
отишао довољно „широко“, односно да ли је обухватио све оне осетљиве
податке којима је неопходно пружити законску заштиту од инвазије.
20 Тако и: Љ. Ковачевић, „Прикупљање и коришћење података о личности као
радноправни проблем“, Радно и социјално право- часопис за теорију и праксу радног
и социјалног права, Београд, 2011, стр. 64.
21 Ibid. стр. 65.
22 Закон о раду РС, „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09, члан 26.
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Постоје различита становишта везана за ширину података
које треба обухватити заштитом од инвазије. Многи законодавци у
системским законима из области радних односа, што је случај и са
нашим Законом о раду, уређују само најосновније аспекте заштите
података о личности запослених. Са друге стране, закони који уређују
општа начела заштите података о личности, у начелу не садрже правила о
заштити података о запосленима, што је такође случај са нашим Законом
о заштити података личности.
Уколико се сложимо да је од приоритетног значаја поставити јасну
границу између дозвољеног и недозвољеног увида у приватност података
запослених23, односно одредити који ће се подаци сматрати неопходним
за оцену способности кандидата или запосленог, можда можемо рећи
да је законодавац у члану 26 ЗОР-а остао недоречен. У круг података
којима се пружа заштита би свакако требало уврстити и чињенице везане
за сексуално опредељење, чињенице везане за здравствено стање као
и чињенице о политичким и другим личним убеђењима, па чак иако
их Закон о заштити података личности третира као нарочито осетљиве
податке24 и имплицитно им пружа заштиту и у области радних односа.
Ако се водимо максимом да је „боље спречити него лечити“, и ако узмемо
у обзир чињеницу да сложене законске текстове и системе тумаче и они
послодавци који нису правнички образовани, додавањем пар редова у
члан 26 и јасним истицањем целовитог списка података који не смеју
бити прикупљани од стране послодаваца, законодавац не би учинио
превелики напор, а корист би, чини се, била вишеструка.
Поред тога што се у члану 26 ЗОР-а, као услови под којима
послодавац може прикупљати податке о запосленом, наводе релевантност
података и неопходност за њихово прикупљање, Закон о заштити података
личности наводи да прикупљање било којих података о личности, које
није одређено законом или другим прописом, а нарочито прикупљање
осетљивих података о личности, се може спроводити само уз изричит
пристанак лица чији се подаци прикупљају. Пристанак мора бити дат
слободно, у писменој форми, мора да садржи ознаку података који се
прикупљају, као и сврху обраде и начин њиховог коришћења.25 Дакле, уз
23 Тако и: S. Wallach, op. cit. стр. 202.
24 Као податке који се сматрају нарочито осетљивим, Закон о заштити података
о личности у члану 16 наводи податке о: националној припадности, раси, полу, језику,
вероисповести, припадности политичкој странци, чланству у синдикату, здравственом
стању, примању социјалне помоћи, жртвама насиља, осуди за кривично дело и подаци
о сексуалном животу сваког лица.
25 Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08),
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услове релевантности и неопходности, прикупљање података о личности
запосленог мора испунити и услов транспарентности у смислу јасног
истицања ко, у које сврхе, у ком контексту и у ком временском периоду
прикупља личне податке о запосленом.26
Овлашћење да прикупља податке о личности запосленог има
само директор (предузетник), односно други запослени којег директор
изричито овласти за поступање по овом питању. Уколико се подаци
прикупљају на било који други начин, односно од било ког другог лица,
постоји повреда права на приватност. Такође, сваки запослени има право
увида у документе који садрже његове личне податке као и право да
захтева брисање података који се ту налазе, а нису од непосредног значаја
за послове које обавља или су нетачно наведени.
Што се употребе прикупљених података тиче, они се могу
користити само у сврху ради које су прикупљени. Подаци могу бити
прикупљани само за потребе послодавца које су непосредно везане за
обављање посла, као што је одлука о запослењу кандидата, распоред
на одређене позиције у предузећу, организацију радног времена и
процеса производње, итд. Употреба података у сврхе за које нису изворно
прикупљени може бити дозвољена само ако та нова сврха за коју се
користе није супротна првобитном циљу, под условом да су предузете
неопходне мере да се спречи погрешна интерпретација података која
може настати услед њихове употребе у другом контексту.27
Кад је доступност података о личности запосленог трећим лицима
у питању, начелно се наводи правило да трећа лица немају право увида
у ове податке осим у случајевима и под условима који су изричито
предвиђени законом или ако је то потребно ради доказивања права и
обавеза из радног односа или у вези са радом.
3.1. Заштита нарочито осетљивих
података о личности запослених
Нарочито осетљиви подаци, обухваћени Законом о заштити
података о личности, уживају посебан режим заштите који подразумева
да ови подаци, уз одређене изузетке, не могу бити доступни послодавцу,
односно да послодавац није овлашћен да ове податке прикупља, обрађује
и користи. Послодавац би ове податке морао да прикупља само ако за
члан 17.
26  Gérard Lyon-Caen, Les libertés publiques et emploi, [La Documentation française],
1992, стр. 132. Нав. према Bill Wedderburn, Labor law and freedom: Further essays in
Labor law, Lawrence & Wishart, London, 1995, стр. 315.
27 Љ. Ковачевић, op. cit., стр. 71.
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такво поступање постоје изричита законска овлашћења, уз обезбеђивање
адекватне заштите тих података, односно у случају да таква законска
овлашћења не постоје, прикупљање ових података би било могуће
уз претходно обавештење и након прибављеног изричитог писменог
пристанка запосленог чији се подаци прикупљају и обрађују28.
Подаци о здравственом стању запосленог (кандидата за запослење)
не би смели бити третирани као подаци од непосредног значаја за
извршавање престације рада.29 У домаћој пракси, општа здравствена
способност лица је дуго била третирана као општи услов за заснивање
радног односа. Важећи ЗОР, међутим, не садржи овакво решење и
предвиђа да здравствено стање може бити утврђено само као посебан
услов за заснивање радног односа. За запослење на одређеним радним
местима (посебно у прехрамбеној индустрији и здравству, на пример),
обављање лекарског прегледа може бити један од услова за заснивање
радног односа и биће одређен за свако конкретно радно место. Ваља
истаћи да овакво законско решење није спречило многе послодавце, па и
оне у јавном сектору да, по аутоматизму, општу здравствену способност
и даље предвиђају као услов за заснивање радног односа.
Чланство у политичкој странци или у синдикату, такође спадају у
осетљиве податке и, по правилу, не би смели бити од значаја за запослење.
Политичко уверење или чланство у политичкој странци могу бити
предвиђени као услов за запослење у државним службама, нарочито
у случају полицијских службеника и припадника информативних
агенција.30 Подаци о чланству у синдикату могу бити доступни послодавцу
само ако је законом и колективним уговором предвиђена обавеза или
допуштење за њихово прикупљање. ЗОР предвиђа, у члану 207, обавезу
послодавца да на име синдикалне чланарине, запосленом који је члан
синдиката одбије износ од зараде ради уплате на рачун синдиката. С
обзиром да испуњење ове обавезе није могуће без прикупљања података
о чланству запослених у синдикатима, за прикупљање ових осетљивих
података постоји одговарајући законски основ.
Неосуђиваност за одређена кривична дела може бити предвиђена
као посебан услов за заснивање радног односа на одређеним радним
28 Тако и: Љ. Ковачевић, op. cit., стр. 73.
29 International Labor Organization, Equality in employment and occupation. General
survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
International Labor Conference, 83rd Session, 1996, Report III (Part 4B), Geneva, 1966, став 57.
30 Видети: Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05), члан 134, став
2; Закон о безбедоносно-информативној агенцији („Службени гласник РС“, бр. 42/02
и бр. 111/09), члан 20, став 2.
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местима, и у том случају говоримо о правној последици правноснажне
судске осуде која је предвиђена самим законом, тако да послодавцу
није дозвољено да аутономно одређује последице кривичне осуде
на радноправни статус кандидата за запослење, већ оне наступају
аутоматски, по сили закона.31 Закон о полицији и овде предвиђа једно
специфично решење, као изузетак од правила да поверљиви подаци о
кандидату не смеју бити прикупљани без сагласности или обавештења,
у виду захтева да одређено лице „нема безбедносних сметњи“ (члан 110).
4. Поступак у случају повреде права на приватност
Упркос томе што постоје прилично јасне законске одредбе о томе
које чињенице везане за личност запосленог или кандидата за запослење
послодавац сме, а које не сме утврђивати и о њима водити евиденцију, у
пракси се јављају бројне повреде права на приватност радника.
Према начелу савесности и поштења и обавезе верности послодавцу,
од запосленог, односно кандидата, се очекује да на послодавчева питања
одговара истинито. То је од изузетног значаја за послодавца, који на
сазнању тих чињеница базира бројне одлуке везане за пословање као
и одлуке везане за самог запосленог. Међутим, поставља се питање да
ли је запослени дужан да пружа послодавцу одговор на питање које се
односи на оне чињенице које послодавац није овлашћен да испитује.
Наш ЗОР не пружа одговор на то питање али већина аутора стоји на
становишту да би на њега требало одговорити негативно32, што у крајњој
линији потврђују и судска пракса и законодавство неких држава. Закон
о раду Републике Француске (члан L.122-25) и Закон о радним односима
Републике Словеније (члан 27, став 2) изричито признају могућност
запосленом да одбије да одговори на таква питања, док законодавство
Републике Немачке дозвољава кандидату за запослење да на ова
питања одговори неистинито, уколико питања нису директно везана
за запослење.33 Стандарди Међународне организације рада, такође
предвиђају забрану могућности дисциплинског кажњавања радника

31 Р. Кукавица, Правне последице осуде, Докторска дисертација, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 1965, стр. 7, наведено према: Љ. Ковачевић, op. cit.,
стр. 75.
32 Тако и: Е. Корпич-Хорват и Д. Сенчур Печек, op. cit. стр. 99.; Љ. Ковачевић,
op. cit., стр. 76.
33 Видети: М. Weiss and M. Schmidt, Labor Law and Industrial Relations in Germany.
3rd edition, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2000.
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због давања неажурних или нетачних података на питања која се не
односе непосредно на извршавање престације рада.34
У случајевима озбиљније повреде права на приватност запосленог,
до којих може да доведе неовлашћено прикупљање података из
других извора или неовлашћеног надзирања приватне и пословне
кореспонденције запосленог или инсталирања опреме за праћење
кретања на местима на којима је то изричито забрањено, запосленима
стоје на располагању две могућности. Може се, најпре, обратити
руковаоцу који је био овлашћен од стране директора да прикупља и
обрађује податке, и затражити увид у податке, као и евентуалну измену, у
случају да су подаци наведени нетачно, или захтевати брисање података
који нису смели бити евидентирани. У случају да руковаоц одбије овакав
захтев, запослени се може обратити Поверенику за информације35, коме
је у надлежност стављена контрола евиденција које води послодавац. У
даљем поступку Повереник, након прикупљених информација од стране
послодавца, одлучује да ли је дошло до повреде права на приватност.
У случају да утврди постојање повреде, издаће налог послодавцу да
престане са радњама које су довеле до повреде и наложиће брисање
података. Одлука Повереника је коначна. У случају потребе Влада
Републике Србије обезбеђује извршење решења Повереника и може
ближе да одреди начин његовог извршења.36
Такође, запослени се може обратити инспекцији рада37 која је
надлежна за територију на којој је лице запослено и да поднесе пријаву
против послодавца. Ако се у поступку инспекцијског надзора утврди да је
послодавац прекршио законске одредбе које се тичу заштите приватности
запосленог, против послодавца ће бити покренут прекршајни поступак
34 Protection of workers’ personal data. An ILO code of practice, тачка 6.8.
35 Институција Повереника за информације од јавног значаја је уведена Законом
о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.
120/04 и 54/07), а Законом о заштити података личности („Службени гласник РС“, бр.
97/08) у надлежност Повереника је стављен надзор над спровођењем и извршавањем
овог закона, као и поступак у случају појединачних повреда права на приватност лица.
36 Поступак надзора уређен Законом о заштити података личности („Службени
гласник РС“, бр. 97/08).
37 Инспекторат за рад је образован као републичка институција у саставу
Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику. Деташирану надлежност
имају органи формирани на територијама управних округа, а овлашћења и дужности
инспектора рада регулисани су, између осталог и Законом о државној управи („Службени
гласник РС“, бр. 20/92, 48/93, 79/05 и 101/07); Законом о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и Законом о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 48/91, 39/02 и 79/05)
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и биће му наложено да одмах прекине са радњама које су довеле до
повреде приватности запослених.
Запосленом, као друга могућност, стоји на располагању и
подношење приватне тужбе надлежном суду и покретање поступка
за накнаду причињене штете. Треба нагласити да судских спорова у
вези овога скоро да и нема, с обзиром да се ради о тешко доказивим
поступцима. Без обзира да ли се ради о кандидату за запослење или
о запосленом, у случају подношења тужбе, односи између послодавца
и подносиоца тужбе се неповратно урушавају и скоро је немогуће,
након окончања поступка, створити такве услове да се запослени врати
на посао. Чак и у случају да се докаже повреда права на приватност
запосленог, пресуда се, у највећем броју случајева односи на висину
накнаде штете.
Тежњу за постизањем ефикасне заштите у овој области би,
с обзиром на наведене околности, требало усмерити ка јачању
инспекцијског надзора. У тој тежњи значајну улогу игра адекватно
едукован инспекцијски (надзорни) кадар за контролу интерних аката
послодавца, који се односе на поступање приликом запошљавања
нових радника и вођење евиденције о запосленима. И едукација самих
послодаваца и запослених у области поштовања права на приватност,
такође може довести до побољшања резултата у пракси.
5. Надзор над запосленима
Надзор над обављањем процеса производње, уопште пословањем,
представља једно од значајних питања за послодавца, чијим решавањем
он тежи да осигура своју безбедност, односно безбедност своје имовине
али и сигурност запослених на радном месту. Дакле, надзор, сам по себи,
не мора увек да носи тај негативан призвук који асоцира на кршење права
на приватност у смислу мониторинга над запосленима. Постављањем
сигурносних камера и ангажовањем служби физичког обезбеђења,
послодавац тежи спречавању извесних ситуација које би могле да
угрозе безбедност. Међутим, проблем настаје у случају да надзор прети
да прерасте у надзирање, и то искључиво запослених. Правила која
се усвајају у овој области морају пружити заштиту запосленима од
претераног и злонамерног праћења и шиканирања од стране послодавца,
како на радном месту у радно време, тако и у периоду одмора.
Већина аутора се слаже да би требало негативно одговорити на
питања да ли послодавац сме да уведе средства надзора са искључивом
сврхом надзора запослених и да ли има овлашћења да врши надзор
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(да има увид у кретање и активности) над запосленима након радног
времена.38 Употреба система надзора би требало бити одобрена само у
оним случајевима који су легитимни и оправдани, као што су, примера
ради, радна места која су везана за пословање са новцем (банке, поште,
итд.) или слична радна места која носе повећани ризик од пљачке или
других непредвиђених догађаја. У сваком случају, инсталирање камера
мора бити праћено јасним обавештавањем запослених о њиховом
постављању.
Законодавни оквир у Репубици Србији, који се тиче надзора на
радном месту и праћења средстава комуникације која користе запослени,
тек је у настајању. Извесне одредбе су садржане у Правилнику о
правилима превенције и заштите од злостављања на раду.39 У члану
12 Правилника се наводи да би послодавци требало да се уздрже од
неоправдане, неосноване или прекомерне употребе камера и других
техничких средстава којима се омогућава контрола запослених. Овакво
решење, које садржи препоруку послодавцима, а не тачно дефинисану
обавезу, оставља простор за врло паушалну интерпретацију која врло
лако може довести до ситуације која ће у пракси резултирати кршењем
права на приватност запосленог. Даљи развој у овој области треба
концентрисати на јасније одређење обавезних правила за поступање по
питању надзора од стране послодаваца, као што је то учињено, рецимо,
Законом о заштити личних података Републике Словеније који наводи
да је извођење видео надзора унутар радних просторија могуће само у
изузетним случајевима, када је то неопходно због безбедности људи или
имовине или за чување тајних података и пословне тајне а то се не може
учинити блажим средствима. Словеначки закон даље предвиђа да се
камере никако не смеју постављати у радним просторима изван радног
места, нарочито у гардеробама, лифтовима и санитарним просторима.40
Још једна од осетљивих области је питање надзора над средствима
за комуникацију која користе запослени. Иако су та средства у
власништву послодавца, то га не овлашћује да има увид у садржину
кореспонденције, нити у остале информације које се односе на учеснике
те комуникације. Устав РС, у члану 41, гарантује тајност писма и других
средстава општења, која се односи и на електронску пошту, што је у
складу са праксом Европског суда за људска права и законодавством
38 Тако и: S. Wallach, op. cit. стр. 218.
39 Правилник је донет на основу чл. 28 Закона о спречавању злостављања на раду
(„Службени гласник РС“, бр. 36/10).
40 Е. Корпич-Хорват и Д. Сенчур Печек, op. cit. стр. 103-104.
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Европске уније.41 Није заштићен само садржај комуникације (садржај
телефонског разговора, смс сервиса, електронске поште), већ и са њом
повезани подаци (праћење позиваних бројева, време позива, трајање
разговора, подаци о пошиљаоцу и примаоцу електронске поште, итд.).
Чак иако постоји објективна потреба за праћењем службене
комуникације на страни послодавца, такви поступци ће бити дозвољени
и законити само у случају да су праћени јасним обавештењем запосленом
о томе шта је предмет надзора и у ком периоду ће се надзор вршити,
као и обавештење у коју сврху ће се користити подаци до којих се у том
процесу дође.42
Мање је спорна чињеница, с аспекта задирања у приватност
запосленог, уколико послодавац уз помоћ техничких средстава ограничи
приступ радницима одређеним интернет страницама или омогући
приступ само неким страницама или блокира слање односно примање
електронске поште са одређеним додацима и слично.43
Вршење надзора у виду разних тестова представља још један
вид потенцијалне опасности од нарушавања приватности запослених.
У начелу, уколико послодавац има разуман разлог који се непосредно
односи на остваривање престације рада, може подвргнути запосленог
тестирању које мора бити спроведено на основу стручно састављених
тестова који не би смели да садрже питања која превише залазе у интиму
запосленог.44 Алко-тестирање и тестирање на одређене недозвољене
супстанце су оправдани само у случају да запослени обавља послове
који су у одређеној вези са безбедношћу других људи, као што су јавни
саобраћај, управљање опасним машинама, итд. Кад је полиграфско
тестирање по среди, многа законодавства су се одлучила да забране
подвргавање запослених оваквим видовима испитивања.45 Као и остала
питања из области надзора на радном месту и питање тестирања
41 Видети: Niemitz V. Germany, Series A N0 251/B § 30, ECHR December 16th 1992;
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of July 12th 2002
concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic
communications sector.
42 Тако и: A. O’Rourke, A. Pyman and J. Teicher, “The Right to Privacy and the
Conceptualisation of the Person in the Workplace: A Comparative Examination of EU, US
and Australian Approaches, The International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2007, Vol. 23 Iss. 2,
стр. 164 и даље.
43 Е. Корпич-Хорват и Д. Сенчур Печек, op. cit. стр. 103.
44 S. Wallach, op. cit. стр. 207.
45 Вид: The Federal Employee Polygraph Protection Act, USA, 1988.
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запослених требало би бити уређено од стране законодавних власти у
наредном периоду.
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Protection of employee privacy rights
Summary
In this article, the author deals with issues and challenges related to
employer’s right to privacy in modern information society, the Republic of
Serbia tends to be. The use of information and communications technologies
at work place that allows personal data of employees, as well as job applicants, to be collected, stored and processed in a much easier fashion, thus
make contributing to efficiency in the business process, but also represent a
possibility for various violations of employees, but also of employer’s right
to privacy. On this occasion, author deals with certain aspects of protection
of employer’s right to privacy, in the first place, collection and protection
of employees’ personal data, as well as of the procedure in case of privacy
rights violation, but also issues of surveillance and monitoring of employees,
in terms of access to business correspondence, video surveillance at the work
place, supervision through testing employees, etc. The status of the Republic of
Serbia legislation has been reviewed through the prism of the most important
international documents which refers to employees’ right to privacy and the
applicable Comparative Law solutions, which should serve as the basis for
further development of the national law.
Key words: privacy, employee, personal data, monitoring, employment
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Стручни чланак*
UDK: 349.2:331.106

ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА
Апстракт: Радни однос на неодређено време је правило, а
изузетак радни однос на одређено време кога активирају словом
закона прописани разлози. Од разлога из одредбе члана 37 став
1. Закона о раду, треба разликовати радни однос заснован ради
замене привремено одсутног запосленог. У његовом присуству
не важи законски лимит најдужег трајања радног односа
заснованог на одређено време. Преображај радног односа
настаје ако запослени настави да ради најмање пет радних
дана по истеку рока за који је заснован. Тај рок није исти као и
рок од 12 месеци прописан као најдуже време трајања радног
односа, јер после његовог истека нема обнављања уговора пошто
је исти по закону престао да постоји. Уговор о раду закључен
после истека дванаест месеци непрекидног рада није способан
да уз наставак рада од пет радних дана, по истеку времена на
који је закључен доведе до преображаја радног односа.
Kључне речи: радни однос на одређено време, преображај радног
односа, радни однос на неодређено време, рад у одређеном
времену као правно важна чињеница, лимити трансформације
радног односа, истек уговореног трајања радног односа.

* Рад примљен: 15.08.2013.
Рад прихваћен: 30.08.2013.
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Уводне напомене
Садржај радноправног односа образују права, обавезе и одговорности послодавца и запосленог. Појам: друштвени однос је такође
елеменат његовог одређења, али сам по себи недовољан да одреди његову
суштину. Није сваки друштвени однос радни однос, а mutatis mutandis
исто важи и за појам правни однос. Атрибут радноправни указује на
посебности правног односа који постоји између послодавца и запосленог.
Та његова посебност обухвата не само статусну већ и имовинско правну
компоненту. Обе се исказују у симбиози права и обавеза послодавца и
запосленог. На стаусну природу радног односа указује се и у теорији.1
Статусни карактер има и отпремнина која припада запосленом вишку
и која има и одлике имовинског права-аргуменат из одредбе члана 158и
160. Закона о раду2.
Уговор о раду sui generis уговор
Основ заснивања радног односа је уговор о раду који има и своје,
само њему својствене, елементе који га издвајају од осталих уговора
Његова посебност присутна је са становишта:
• Лица која учествују у његовом закључивању и који су имаоници
права и обавеза из његовог садржаја. То су послодавац и
запослени;
• Предмета уговора о раду. То су права и обавезе које чине садржај
in concreto заснованог радног односа. Тада се кроз уговорени
садржај остварује његова улога правног посла којим се уређује
радни однос;
• Лимитирања слободе уговарања која се односи на дужност
поштовања законског минимума гарантованих права и обавеза.
Гарантовани минимум се исказују кроз садржај закона о радним
односима и општег акта-аргуменат из одредбе члана 1 и 8.
ЗОР. Законски разлог за то је социјално заштитна функција
запослених и ради тога нужно присутна интервенција закона и
међународних конвенција у заштити загрантованог минимума
права из рада и по основу рада које уговарачи морају поштовати;
• Деловања аутономног права који се исказује у општој
нормативној регулативи исказаној у општим актима у значењу
из одредбе става 1. члана 8.ЗОР.;
1 	 „Радни однос не постаје уговорни однос. Напротив, он и даље остаје статусни
однос који је правно објективизиран конгентним и аутномним општим актима“
П.Јовановић: Радно право, шесто измењено и допуњено издање, Нови Сад 2012 стр.173/4
2 	 Видети одредбе члана 158 и 160. Закона о раду (Службени гласник РС”, br.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013). У тексту: Закон или ЗОР.
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•

Циља због кога се овај уговор закључује -обавезе обављања
одређеног рада уз накнаду. То је „генерични одређени и овисни
рад“ 3
Ове посебности чине да је уговор о раду sui generis уговор који се
зато не може тумачити изоловано већ у вези са обавезујућим нормама
закона, општег акта и потврђених међунатодних конвенција МОР-а.
Leх specialis derogat legi generali. Тада се мора поштовати и правило о
повољнијем пропису са становишта права и услова рада запосленогаргуменат из одредбе члана 8 став 2. ЗОР. Све то не елиминише његову
припаданост по општим одликама појму уговора 4.
Изван назначене нормативне посебности неможе се избећи
примена општих правила грађанског права о уговору о раду. Уговор
о раду има у свом садржају присутне и грађанскоправне компоненте.
Његове атипичне форме не могу да елиминишу грађанскоправну
компоненту. То је очигледно на пример:
- у амбијенту уговарања материјално правне одговорности за
накнаду штете у смислу одредбе чл. 76. ЗОР, накнаде штете од стране
запосленог као одговорног лица (члан 168) или накнаде штете запосленом
коју претрпи на раду или у вези са радом када је послодавац је дужан
да му накнади штету, у складу са законом и општим актом (чл. 169.);
Доказно сведочанство зато је присутна законска интервенција у
односу на губитак да се захтева одређено потраживање и с тим у вези
правило о застарелости потраживања из радног односа. Томе у прилог
иде и то што одредба члана 196. ЗОР прописује меродавни рок на ту
тему остављајући да се у примени овог института, решења у односу на
остале теме потражи у општим правилима из одредби члана 360-370.
3 	 С. Бајич:Основи радног права, Београд 1937. стр.3.
4
“ Правни односи што настају сагласном изјавом воља могу бити различитог
правног карактера:облигационоправни,наследноправни,породичноправни радноправни
међународни, па чак и управноправни .Апстрактним и чисто формалним појмом уговор
није обухваћен само облигациони уговор него и многе друге врсте уговора“ Др.Јаков
Радишић: Облигационо право, општи део, шесто прерађено и допуњено издање, Номос,
Београд, 2000. година стр. 72.
„Правна и економска подређеност радника послодавцу, при вршењу рада, и
чињеница да се регулишу права и обавезе поводом живог рада (не опредмећеногмртвог рада) су основне карактеристике радноправног односа и уговора о раду.По том
се уговор о раду разликује од свих грађанскоправних уговора и не може се са њима
изједначавати .Отуда уговор о раду је предмерт радног права и прописа о раду.Истина
на овај уговор се примењују и одредбе граанског права везане за аутономију и ваљаност
воља уговарача итд која иначе важе за све уговоре“ П. Јовановић op. cit. стр.164.
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ЗОО. То су правила о појму и правним последицама застарелости, застоју
застаревања, и прекиду застаревања.
На деловање општих норми облигационог права, када је реч о
закључењу уговора о раду, подсећају и правила о закључењу уговора из
одредби члана 26-32,36-39,41-44, Закона о облигационим односима осим
у оном делу када су дерогирана посебним правилима из Закона о раду.5
У том значењу је грађанскоправна одредница код појмовног одређења
овог правног посла. Уговор о раду се може дефинисати као појединачни
правни акт сагласних изјава воља два лица у заједничкој намери да
успоставе правни однос и с тим у вези се материјализује одређено правно
дејство. То је оно што је појмовно одређење двостраних уговора. У
теорији се то означава појмом : „удружена изјава воља“ и правна намера
усмерена на „настанак одређених правних последица“6 Појам: правна
намера чији је циљ настанак уговорених и законом прописаних правних
последица је одговарајући јер у време настанка овог правног посла права
и обавезе уговарача још нису настале. Она ће настати pro futuro када
запослени ступи на рад код in cocreto послодавца и својим радом оствари
елементе из садржаја њихове претпставке диспозиције.
Томе у прилог наведимо и да је уговор о раду:
• двострано обавезан уговор;
• по правилу формалан уговор, јер се признаје конвалидација
недостатка писане форме –аргуменат из одредбе става 2
члана32.ЗОР;
• комутативан уговор пошто су права и обавезе уговорника:
послодавца и запосленом познате - алeaторност је искључена.
Коначно уговор о раду делује inter partes и настаје на основу
аутономије воље страна.У поступку његовог закључивања важе и
5 	 О томе говори и Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1..1000/11 од
23.08.2011.године која у овом делу гласи:“Како је радноправни однос и уговорни
однос то се на њега примењују и одредбе Такона о облигационим односима,па изјава
воље запосленог којом отказује уговор о раду мора да буде не само писана веч и
изричита,конкретна јасна и недвосмислена зато што мане у вољи спречавају њена
дејства у смислу члана 60-61 и члана 65.Закона о облигационим односима.Ако таквих
мана нема,онда изјава којом запослени отказује уговор о раду послодавцу, представља
валидни основ у смислу члана 178 став 1.Закона о раду, за отказ уговора о раду од стране
тапосленог и она делује од дана достављања послодавцу.“Пресуда је објављена на сајту
Апелационог суда у Крагујевцу www.kg.ap.sud.rs /gz1.-1000.11-poništaj ugovora-o-radu.
html
6 	 Ј. Радишић: Облигационо право oпшти део, шесто прерађено и допуњено
издање стр.71.
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општа правила о понуди и прихвату понуде - чл. 32, 36, 37-44. Закона о
облигационим односима.7
Двостраност уговора о раду искључује могућност да тај правни
посао закључи једно лице са самим собом, па и независно од тога што
се у његовом закључивању оно појављује у различитим улога :као
запослени и надлежни орган послодавца.
Радни однос и време његовог трајања
Одредба члана 32 став 1. тачка 6. Закона гласи: Уговор о раду
садржи и клаузулу о начину заснивања радног односа (на неодређено
или одређено време). Радни однос на неодређено време је правило и тада
његово трајање није условљено карактером потребе. У том случају важи
необорива претпоставка да је та потреба временски неодређеног трајања
каквог карактера је и радни однос који се успоставља у њеном присуству.
Послодавац у тој ситуацији нема правни капацитет да накнадно, после
закљученог уговора о раду, обара његов валидитет позивом да је та
потреба имала привремени и карактер.
Супротно радни однос заснован на одређено време активира
потреба лимитираног временског трајања.
Време трајања радног односа је по слову закона одређено као начин
засниивања радног односа.
Lege ferenda овде се може основано приговорити да начин
заснивања радног односа није одговарајући израз да означи критеријум
деобе ове две врсте радног односа. Критеријум ове поделе је време трајања
радног односа и с тим у вези различити облици његови постојања. Начин
заснивања радног односа је синоним за средство, односно поступак.
Употребом те речи добија се одговор на питање како, на који начин. У
том смислу можемо говорити о начину заснивања радног односа који се
исказује у материјалном акту чији је израз ступање на рад.Томе у прилог:
- одредба члана 34 став 1.Закона према чијем садржају: Запослени
остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад;
-и решење случаја када запослени не закључи уговор о раду у
писаном облику у смислу одредбе става 2 чл. 32. Закона која уводи уводи
претопоставку која гласи : сматра се да је запослени засновао радни однос
на неодређено време даном ступања на рад. Норме са овим садржајем
прописују начин заснивања радног односа. Супротно, време трајања
7 	 Видети назначене норме Закона о облигационим односима(Службени лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, (22/99, 23/99, 35/99,
44/99)
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радног односа одређује његову временску димензију постојања. На то
указује одредба члана 31 став 1. Закона када прописује: Уговор о раду
може да се закључи на неодређено или одређено време. Овај је дефект
отклоњен у Закону о државним службеницима. Трајање радног односа је
наслов корпуса норми из члана 62/3 Закона о државним службеницима
које садрже говор о оба ова радна односа.
Време трајања радног односа одређују послодавац и запослени
на основу њихове сагласно исказане воље на ту тему. У реалитету реч
је о прихвату запосленог понуде послодавца на ту тему, јер од његове
стварне потребе зависи постојање и временско трајање радног односа.
Уговорено трајање радног односа може бити:
- на неодређено време и увек је безусловно, осим у случају пробног
рада:
- и на одређено време под eх lege дефинисаним условима. Време
трајања ове врсте радног односа дефинисано је уговором о раду, али не
без законских ограничења. То ограничење када је реч о радном односу на
одређено време из разлога прописаних одредбом става 1. члана 37. Закона
је дефинисано тако што у тим случајевима радни однос непрекидно или
с прекидима не може трајати дуже од 12 месеци.
Време трајања радног односа у овој ситуацији мора бити изричито
исказано. Може бити одређено и са становишта његовог најдужег
трајања. У том значењу је на пример и уговорна клаузула: да се радни
однос заснива на одређено време док траје потреба посла, а најдуже
до 01.06.2012. године. У том случају послодавац када раскида радни
однос пре датума најдуже одређеног времена његовог трајања мора
доказати престанак потребе посла. У правној пракси се тврди да је
тада у надлежности послодавца да одлучи да ли постоји потреба посла
и он то чини када донесе решење о престанку радног односа.8 То је
8 	 О томе и у овој судској одлуци:„Супротно закључку нижестепених судова тако
заснован радни однос на одређено време („са одредницом најдуже до“) може престати
у оквиру рока на који је заснован а најкасније истеком тог рока о чему одлуку доноси
послодавац. Осим тога, у његовој је надлежности да одлучи да ли постоји потреба
за обављањем одређеног посла, што је тужени, у конкретном случају, пре доношења
побијаног решења, учинио доношењем одлуке о расписивању конкурса за пријем у
радни однос на неодређено време, између осталог једног запосленог на пословима
које је обављала тужиља. Тужиља је пропустила да се на објављени конкурс пријави
чиме је изгубила могућност да у складу са законом, код тужене заснује радни однос на
неодређено време. Из наведеног следи да је тужиљи радни однос престао пре истека
крајњег рока на који је заснован, па није основан ни њен захтев за враћање на рад
посебно имајући у виду да је у међувремену 07.03.2007. године истекао рок на који је
засновала радни однос (Извод из необјављене Пресуде Врховног касационог суда Рев2
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погрешно. Треба разликовати потребу посла у време заснивања радног
односа на одређено време када је искључиво у овлашћењу послодавца
да оцени њено постојање од уговорене потребе посла као материјалне
претпоставке за престанак радног односа заснованог на одређено време.
У овом другом случају постојање потребе има карактер conditio sine qua
non постојања радног односа. То је учињено на основу сагласне воље
уговарача, а не једнострано као у првом случају (одлуком послодавца да
заснује радни однос са одређеним запосленим ради обављања конкретних
послова) па зато решење о престанку радног односа послодавца као
његов једнострани појединачни акт неможе бити доказ да је престала
потреба за радом запосленог. Тај акт је тек само изречена форма у којој
је исказана настала последица због престанка потребе као разлога озлаза
пре истека уговореног времена трајања радног односа. У тој ситуацији
поаслодавац мора доказати да је престала потреба за радом запосленог
у радном односу на неодређено време да би престанак радног односа
био легитиман. То може бити на пример и случај заснивање радног
односа на неодређено време са другим физичким лицем као запосленим
што се наводи у назначеној судској одлуци, али је погрешно тврдити у
присуству предходних разлога да се у овом случају престанак радног
односа доказује доношењем акта послодавца на ту тему.
У сваком случају када се у уговору о раду не одреди време трајања
радног односа на одређено време по слову закона тада важи ех lege
правило да постоји радни однос заснован на неодређено време. На то
подсећа одредба става 2 члана 31. ЗОР која гласи: ‘‘Уговор о раду у коме
није утврђено време на које се закључује сматра се уговором о раду на
неодређено време.‘‘
Законски разлог овог решења је нагласак на значају временски
дефинисаног трајања радног односа до препознатљивости радног односа
заснованог на одређено време да би се на тај начин направила разлика у
односу на радни однос заснован на неодређено време.Тако се спречава
злоупотреба права од стране послодавца као у реалитету јаче уговорне
стране.
Материјалне претпоставке
За заснивање радног односа на одређено време у смислу одредбе
члана 37 став 1 Закона потребно је да се предходно испуни нека од
алтернативно одређених материјалних претпоставки. Оне су примера
ради дефинисане ставом 1 члана 37. Закона.То су: сезонски послови,
911/2012 од 27.03.2013. године).
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рад на одређеном пројекту, повећање обима посла који траје одређено
време и сл.
За све њих је заједничка одлика привремена потреба. У том
значењу и завршни фрагменат ове норме којим се наглашава њихово
орочено трајање. То онда и одређује горњу границу његовог трајања. У
ком смислу је и исказ да „тако заснован радни однос непрекидно или с
прекидима не може трајати дуже од 12 месеци“.
Од тога постоји изузетак са становишта временског трајања радног
односа заснованог на одређено време који по природи ствари не мења
његову временску одредницу. То остаје и тада радни однос на одређено
време само што је различит начин одређивања његовог ограниченог
трајања. Реч је о радном односу ради замене привремено одсутног
запосленог. Одредница ограничавајућег карактера дефинисана на начин
из завршног фрагмента става 1 члана 37. ЗОР која гласи: ‘‘...с тим што
тако заснован радни однос непрекидно или с прекидима не може трајати
дуже од 12 месеци замењена је овде другим догађајем‘‘. Њега означава
исказ који гласи: ‘‘...до повратка привремено одсутног запосленог‘‘.
Овде би опонент могао да приговори, али сматрамо неосновано,
да је то такође радни однос на одређено време, па да у тој ситуацији
нема оправданих разлога елиминисати његово временско ограничење
из одредбе става 1. члана 37. Закона.
Овде за супротно схватање наведимо два про:
А) Исказ из завршног фрагмента става 1. члана 37. Закона по свом
правом значењу ограничaва случајеве радног односа на одређено време
искључиво на разлоге именоване примера ради у његовом садржају.На
то подсећа и исказ из ове одредбе који и сам упућује на границе свога
деловања. Тај исказ гласи: ‘‘...с тим што тако заснован радни однос
непрекидно или с прекидима не може трајати дуже од 12 месеци.‘‘
Нагласак је на исказу: ‘‘тако заснован радни однос‘‘, што значи радни
однос заснован у случајевима из одредбе става 1 ове норме, па тиме и без
проширеног дејства и на случај замене привремено одсутног запосленог
о коме садржи говор одредба става 3 ове норме. Тада се ради о радном
односу заснованом на одређено време временски ограниченог трајања,
али не из свих разлога који могу бити правно признати за његов настанак
већ само из оних на које упућује садржај става 1 члана 37. Закона. Да
није то тако не би у назначеном исказу биле употребљене речи: “с тим
што тако заснован радни однос...‘‘
Б) Посебан разлог за заснивање радног односа на одређено време
који се налази изван овог временског ограничења које важи за случајеве
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прописане у ставу један ове норме је: замена привремено одсутног
запосленог. Тада је такође реч о радном односу заснованом на одређено
време, али по природи ствари његово трајање не може бити унапред
омеђено тачно одређеним временским лимитом, Не може, јер је неизвесно
одсуство запосленог ради чије је замене и настао in concreto тај радни
однос са другим запосленим. Тада је радни однос такође заснован на
одређено време, али он траје по изричитој законској наредби до повратка
одсутног запосленог. Тако се не губи атрибут одређено време јер је
реч о радном односу ограниченог временског трајања пошто је разлог
његовог постојања замена привремено одсутног запосленог. Оно што
је ново решење то је немогућност преображаја тако заснованог радног
односа у радни однос на неодређено време за случај да у току његовог
трајања буде извесно да је искључен повратак на рад запосленог који
је у време засннивања радног односа био привремено одсутан (његова
смрт, односно остваривање права на пензију и слично). Назначене
накнадно промењене околности, активирају основ за престанак радног
односа пошто словом закона није прописано да та чињеница може бити
употребљена као правно важна за назначену трансформацију радног
односа.
В) Томе у прилог и решење из става 2 ове норме које гласи: ‘‘Под
прекидом из става 1. овог члана не сматра се прекид рада краћи од 30
радних дана.‘‘
У односу на радни однос заснован одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог то не важи. Не важи по самом закону,
јер је норма која садржи говор на ту тему садржана је у одредби става 3
а не у ставу 1 члана 37. ЗОР док решење из става 2 истог члана упућује
на случајеве из из става 1 истог члана.
То је и оправдано решење са становишта разлога због којих се
заснива радним однос на одређено време. Разлог: замена привремено
одсутног запосленог је по својој природи такав да и ако је временски
коначно лимитиран он је у његовом оквиру неизвесног трајања. Тако на
пример неизвесно је колико ће трајати привремена одсутност in concreto заспосленог који се мења када је разлог одсутности:болест односно
мировање радног односа из разлога прописаних одредбом члана 79
став 1 тачка 1, 2 и 4 ЗОР То могу бити и други разлози именовани у
овој норми:
1) одласка на одслужење, односно дослужење војног рока;
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2) упућивања на рад у иностранство од стране послодавца или
у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње, у
дипломатска, конзуларна и друга представништва;
4) избора, односно именовања на функцију у државном органу,
синдикату, политичкој организацији или другу јавну функцију чије
вршење захтева да привремено престане да ради код послодавца.
Време трајања одсуства у присуству неког од ових разлога је
неизвесно и ако је временски ограничено. Ради тога, било би нелогично
и супротно законском разлогу овог номо решења уговором о раду време
трајања из тог разлога заснованог радног односа временски ограничити
на краће време његовог трајања од догађаја због кога је успостављена та
раднофункционална веза. Ради тога, разумно је прихватљиво да радни
однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог,
може се засновати до повратка привремено одсутног запосленог
-аргуменат из одредбе члана 37 став 3. ЗОР., без потребе за другим
допунским ограничењима посебно временског карактера.
Назначили смо по правилу да се радни однос на одређено време
заснива у присуству неког од ех lege назначених услова. Њихово
присуство није правно важно када је реч о заснивању радног односа
директора и ако и тада околности сведоче да се разлог заснивања таквог
радног односа остварује и његовим ограниченим временом трајања.
Према наредби из одредбе члана 48 став 1. Закона: Директор може да
заснује радни однос на неодређено или одређено време. Потреба за
пословодном функцијом је трајна али због њеног карактера може вити
ограничено време њеног вршења у једном мандату.
Посебан вид радног односа на одређено време
Када се ради о страном држављанину који има одобрење за привремени боравак у Републици Србији он искључиво заснива радни однос на
одређено време. О томе се изјашњава одредба става 3 члана 5 Закона о
условима за заснивање радног односа са страним држављанима.9 Према
овој норми: Страном држављанину који има одобрење за привремени
боравак у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији (читај
Србији) одобрење за заснивање радног односа даје се за период који не
може бити дужи од периода важења одобрења за боравак.
9 	 Видети одредбу члана 5, Закона условима за заснивање радног односа са
страним држављанима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 11/78, 64/89,”Службени лист СРЈ”,
бр. 42/92, 24/94, 28/96,”Службени гласник РС”, бр. 101/2005)
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У складу са овом правном нормом радни однос страног држављанина ограничен је у погледу времена његовог трајања најдуже док
траје период важења његовог одобрења за боравак у Републици Србији.У
случају сукцесивног издавања одобрења за заснивање радног односа
које није дуже од времена на које му је одобрен привремени боравак,
страни држављанин може више пута да заснује радни однос на одређено
време које не може да буде дуже од времена на које је свако појединачно
одобрење за заснивање радног односа издато.
Овде је назначени закон leх spetialis у погледу посебних услова
за заснивање радног односа са страним држављанином – ограничено
трајање одобрења за заснивање радног односа са страним држављанином
који искључује се примена члана 37. ЗОР. Значи да страни држављанин не
може засновати радни однос на неодређено време односно, да му радни
однос на одређено време неможе прерасте у радни однос на неодређено
време у смислу члана 37. ЗОР. 10

10
О томе и ово Мишљење: “У члану 29. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005 и 54/2009 - даље: ЗОР), прописано је да страни држављанин или лице
без држављанства може да заснује радни однос под условима утврђеним овим законом
и посебним законом.
Према члану 5. став 3. Закона о условима за заснивање радног односа са страним
држављанима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 11/78 и 64/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 42/92,
16/93 - др. закон, 31/93 - др. закон, 41/93 - др. закон, 50/93 - др. закон, 24/94 - др. закон,
28/96 - др. закон, “Службени гласник РС”, број 101/05 - др. закон), страном држављанину
који има одобрење за привремени боравак у Републици Србији, одобрење за заснивање
радног односа даје се за период који не може бити дужи од периода важења одобрења
за боравак.
Полазећи од одредаба Закона, као посебног закона, страни држављанин са привременим боравком у Републици Србији у случају сукцесивног издавања одобрења за
заснивање радног односа које није дуже од времена на које му је одобрен привремени
боравак, може више пута да заснује радни однос на одређено време које не може да буде
дуже од времена на које му је свако појединачно одобрење за заснивање радног односа
издато. Имајући у виду наведено, због посебних услова за заснивање радног односа са
страним држављанином односно, ограниченог трајања одобрења за заснивање радног
односа са страним држављанином у складу са Законом, као “леx специалис”, искључује
се примена члана 37. ЗОР. Значи да страни држављанин не може засновати радни однос
на неодређено време односно, да му радни однос на одређено време прерасте у радни
однос на неодређено време у смислу члана 37. ЗОР.
У овом случају радни однос са страним држављанином заснива се даном његовог
ступања на рад, који је одређен претходно закљученим уговором о раду сагласно
одговарајућим одредбама чл. 30. до 33. ЗОР, а на основу претходно издатог одобрења за
заснивање радног односа.” (Мишљење Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике, бр. 011-00-31/2013-02 од 5.2.2013. године)
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Преображај радног односа
Привремена потреба посла којa је по ранијем закону када у току
трајања радног односа на одређено време добије атрибут стална била
само довољнa материјалнa претпоставкa за преображај зако заснованог
радног односа у радни однос заснован на неодређено време по Закону је
изгубила тај капацитет.11 Сада у амбијенту рада где важи општи радно
правни режим у том циљу искључиво је меродаван наставак рада по
истеку времена трајања радног односа заснованог на одређено време.
У правној пракси се зато правилно запажа да радни однос на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог не постаје радни
однос на неодређене време у ситуацији када нема фактичког повратка
запосленог. Промењене околности на ту тему више немају правно вредан
значај.12 То исто важи и за промену закона о радним односима на ову тему
у току трајања радног односа заснованог на одређенпо време. Меродаван
је за назначени преображај, према правној пракси, закон важећи у време
његовог заснивања.13
За трансформацију радног односа битно је одређено време трајања
рада. То је наставак рада од најмање пет радних дана. То време се рачуна
од истека уговореног времена на које је заснован радни однос на одређено
време и дефинисано је уговорном клаузулом о времену трајања радног
односа на одређено време.На то указује одредба става 4 члана 37. ЗОР
која гласи: Радни однос заснован на одређено време постаје радни однос
на неодређено време, ако запослени настави да ради најмање пет радних
дана по истеку рока за који је заснован радни однос.14
11
Видети одредбу члана 10. Закона о радним односима (“Службени гласник
РС”, бр. 55/96 и 28/2001);
12
O томe и ова судска одлука“: Из наведеног произилази да, супротно жалбеним
наводима, нема места примени члана 37 став 4. Закона о раду који предвиђа да радни
однос заснован на одређено време постаје радни однос на неодређено време, ако
запослени настави да ради најмање пет радних дана по истеку рока на који је засновао
радни однос, с обзром да тужиља није наставила да ради најмање пет радних дана по
истеку рока на који је засновала радни однос,односно није радила најмање пет радних
дана након враћања запослене С.Д. на посао (Пресуда Апелационог суда у Новом Саду
Гж1.бр.5313/10 од 09.02.2011.године објављена на сајту Ing pro http://srvbgas 002:8080/
Dokument Web Clinet/ingpro.webclinet.Main//Show DocumentS
13
Видети Пресуду Врховног суда Србије Рев.117/06 од 02.02.2006.године
објављену на истом сајту Ing pro
14
Унија послодаваца Србије 27.12.2012 .године упутила је Министарству рада
Предлог за измене Закона о раду који у овом делу гласи:“Рад на одређено време –
бришу се услови под којима се може уговарати тад на одређено време и продужава се
максимално трајање таквог уговора на 36 месеци.
Не улазећи овде на потпунију анализу овог Предлога када би се исти прихватило у
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У тај рок се не урачунава време годишњег одмора нити слободни
дани које запослени који се је нашао у овој ситуацији користи као
остварено право у току рада у време трајања радноог односа заснованог
на одређено време. Не урачунава, јер запослени тада није наставио да
ради, већ само да остварује радом стечена права.15
Тај рок од када почиње меродавно време рада за назначени
преображај радног односа по слову закона дефинише и повратак
запосленог када је радни однос на одређено време заснован ради његове
привремене замене. За случај да је рад остварен у назначеном времену
остварена је и тада претпоставка за назначени преображај.
Нагласком на значају наставка рада од пет радних дана по истеку
рока на који је заснован радни однос на одређено време као материјалне
претпоставке законодавац је увео на посредан начин правило о
прећутном продужетку већ успостављеног радног односа, али сада
са атрибутом неодређеног трајања. Ради се о прећутном обнављању
уговора о раду када овај правни посао производи исто дејство између
истих уговорника: послодавца и запосленог под истим условима као и
предходно само сада у радном односу временски неодређеног трајања.
У томе је разлика између раније закљученог уговора о раду којим је био
заснован радни однос на одређено време и који је радом у трајању од
пет радних дана од истека уговореног рока његовог трајања обновљен у
виду раднофункционалне везе између in concreto истих уговарача који
су се нашли у овој ситуацији. То је зато у суштини нови уговор о раду
под истим условима као и предходни.
Послодавац може спречити ову трансформацију радног односа
не само онда када донесе правноснажно решење о престанку радног
односа већ и онда када по истеку уговореног трајања радног односа
заснованог на одређено време не дозволи запосленом који се је нашао
у овој ситуацији да настави да ради. Он на то има овлашћење јер
запосленом према наредби из одредбе става 1 тачка 1.члана 175. Закона
делу брисања услова изгубили би се разлози разликовања радног односа заснованог на
неодређено време и радног односа заснованог на одређено време.На тај начин уведена
би са становишта њиховог трајања два легитимна безусловна радна односа а одлуци
послодавца вио би препуштен избор. Lege ferendaто би био прилог флексиблилним
облициома радног односа Друго је питање да ли би се на тај начин стимулисало
активније запошљавање или пре било допринос лакшем отпуштању запослених
избегавањем института вишка и допринеле да временпом ишчесне у реалитету радни
однос заснован на неодређено време.
15 Пресуда Врховног суда Србије Рев.614/08 од 09.05.2008.године објављена на
сајту Ing pro http://srvbgas 002:8080/Dokument Web Clinet/ingpro.webclinet.Main//Show
DocumentS
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радни однос престаје истеком рока на који је заснован. То није престанак
радног односа по сили закона. Користимо исказ: решење о престанку
радног односа јер је у овом случају погрешно користити исказ решење о
отказу уговора о раду. Не може се отказати уговор о раду чије је орочено
време трајања већ истекло. У теорији се инсистира на потреби доношења
решења.16. Овде можемо да приговоримо, сматрамо успешно из разлога:
- Одредба става 4 члана 37. Закона користи хипотетички исказ: ако
запослени настави да ради најмање пет радних дана по истеку рока на
који је заснован радни однос. Нагласак је на наставку рада као основу за
материјализацију права и обавеза послодавца и запосленог. Применом
разлога супротности у тумачењу ове правне норме следи да у одсуству
рада нема назначене трансформације па ни онда када је изостало решење
о престанку радног односа. Ради тога доношење решења о престанку
радног односа нема карактер правно важне чињенице за његову
трансформацију, али има за случај да носи атрибут правноснажно.
Ова тврдња не значи противречност у предмету. Не значи јер
се разликује случај када је остварена материјална претпоставка за
преображај, али је због неискоришћеног права на судску заштиту против
донетог решења послодавца о престанку радног односа са становишта
примене права изгубљена могућност његове контроле па тиме и
могућности да се кроз контролу његове законитости врши провера да ли
су или не испуњене материјалне претпоставке за његово доношење. Реч
је о ситуацији „када законитост не сме ићи на штету остваривања самог
права, јер она управо треба да служи његовог остварењу“17 Супротно
када запослени не настави да ради није испуњена законска претпоставка
за назначену трансформацију и ако решење о престанку радног односа
није донето.У том случају недоношење овог акта није од правно важног
значаја јер није по слову закона унето садржај претпоставке диспозиције
која служи остварењу назначеног циља.
- У назначеном ставу се захтева кумулативно присуство решења и
наставак рада по истеку уговореног времена његовог трајања, али не даје
одговор на питање шта се дешава у ситуацији када је изостао назначени
16 Тако аутори Зоран М. Ивошевић и Милан З. Ивошевић у Коментару Закона
о раду, друго измењено и допуњено издање .Службени гласник Београд, 2007, стр. 341)
наводе:“Треба нагласити да радни однос на одређено време не престаје по сили закона
већ на основу решења послодавца .Ако то решење не буде донето, а запослени настави
да ради најмање пет радних дана по истеку рока за који је заснован, радни однос на
одређено време прераста у радни однос на неодређено време у смислу члана 37 став
4.Закона о раду“.
17 Р. Лукић :Увод у право, Научна књига Београд 1972, стр.298.
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рад запосленог, а решење о престанку радног односа није донето.Да ли
у тој ситуацији одсуство решења о престанку радног односа спречава
раскид раднофункционалне везе.Сматрамо да тада запосленом престао
радни однос истеком рока на који је заснован-аргуменат из одредбе
члана 175 став 1.Закона. За случај да рад није настављен у временском
континуитету од пет радних дана радни однос запосленог престао му је
радни однос независно од тога што решење о престанку радног односа
није донето. Нема основа за наставак радног односа јер је уговорени
радни однос престао истеком уговореног времена његовог трајања а
нема услова за његову трансформацију.Нема јер није дошло радом у
назначеном времену до прећутног обнављања уговора о раду.18
- То није престанак радног односа по сили закона.Није јер није
сврстан у садржај разлога за престанак радног односа из одредбе
члана 176.ЗОР., али није и престанак радног односа уз отказ уговора
о раду у смислу његове одредбе члана 179 као начин престанка радно
функционалне везе. Разлика је очигледна, јер у првом случају је
истекло време трајања радног односа па се за случај контроле решења
о престанку радног односа проверава да ли је та чињеница тачна или не
и у одсуству за ту намену потребне процедуре.19 Супротно када је реч
о неком од разлога прописаних одредбом члана 179. Закона проверава
се њихова чињенична заснованост употребљеног отказног разлога и
то у одговарајућој процедури. То је разлика у правом значењу која је
сама по себи довољна да укаже на валидитет доношења решења у виду
одсуства значаја чињенице да тај акт није донет. Довољан је истек рока
уговореног трајања радног односа. Овде је законодавац ставио нагласак
на значајупрестанка уговора због истека рока па на тај начин и показао
да је то у овом случају довољно за раскид раднофункционалне везепрестанак радног односа истеком његовог уговореног трајања.
Томе у прилог наведимо и решење из одредбе става 4 члана 37.
Закона која користи хипотетички исказ :ако запослени настави да ради
најмање пет радних дана по истеку рока на који је заснован радни однос.
Нагласак је на наставку рада као основу за материјализацију права и
18
На томе се инсистира и у Правном схватању Врховног касационог суда
усвојеном на седници од 25.12.2012.године (уз напомену да се у његовом садржају
погрешно користи појам решење о отказу уместо решење о престанку радног односаприметио БЖ) које у овом делу гласи“: Рок од 90 дана за подношење тужбе за утврђење
да је радни однос на одређено време постао радни односна неодређено време почиње
да тече од дана достављања решења о отказу,односно фактичког престанку радног
односа“ Примећујемо да се на тај начин указује и да радни однос у овом случају може
престати и у одсуству решења о престанку радног односа
19
Овде се не улази у могућности отказа уговора о раду запосленом у радном
односу на одређено време у току трајања тако заснованог радног односа.
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обавеза послодавца и запосленог. Применом разлога супротности у
тумачењу ове правне нормеследи да у одсуству рада нема назначене
трансформације, па ни онда када је изостало решење о престанку радног
односа
За случај да запослени није оспорио решење о престанку радног
односа заснованог на одређено време исто је постало правноснажно.У
тој ситуацији је тај појединачни правни акт доказно сведочанство да је
запосленом који се је нашао у овој ситуацији на законит начин престао
назначени радни однос20.
Овде би опонент могао да приговори наводећи као разлог да је
реч о преображају радног односа по самом закону када је испуњена
назначена материјална претпоставка.За супротно наведимо ове разлоге:
- Одредба члана 37 став 1 и 4. ЗОР садржи материјалну претпоставу
за назначени преображај радног односа, али се он неће остварити када
је запосленом на законит начин престао радни однос чији преображај
запослени захтева. Тврдити супротно значи упасти у неразрешиву
антиномију :да се преображава у радни однос на неодређено време
радни однос заснован на одређено време који је престао на законит
начин. Нема аутоматизма у назначеној трансформацији радног односа
када би наставак рада у трајању од пет радних дана био по сили закона
зато довољан.
20
О значају правноснажног решења о престанку радног односа као сметње за
његов преображај изјашњава се и пресуда Апелационог суда у Београду Гж1.4520/10
од 21.04.2010. године која у том делу гласи:“Поштујући ову правну норму(одредбу
члана 195 Закона о раду подвукао БЖ) тужилац је пропустио да тражи заштиту против
решења о отказу уговора о раду која су доношена и тужиоцу достављена после истека
времена заснованог радног односа по сваком од назначених уговора о раду. Ради тога
ова решења су постала правноснажна,пошто ружииац није тражио судску заштиту ради
њиховог поништаја.Тужба за утврђење да је тужиоцу радни однос заснован на одређено
време прерастао у радни однос на неодређено време у овој парници заснована је на
одрердби става 1 и 4 члана 37.назначеног закона која норма прописује да радни однос
заснован на одређено време не може тракати дуже од 12 месеци и да тако заснован
радни однос постаје радни однос на неодређено време ако запослени настави да ради
најмање пет радних дана по истеку рока за који је засновао радни однос.Iз наведеног
произилази да до овог преображаја долази по самом закону када су за то испуњени
услови.Међутим, ако послодавац то право оспори запосленом односно са њиме не
закључи уговор о раду на одређено време онда запослени заштиту права остварује
под условима из одредбе члана 195 став 1 и 2. Закона о раду.У овом случају тужилац
је пропустио да тражи судску заштиту против назначених решења о престанку радног
односа заснованог на одређено време по назначеним уговорима о раду због чега су та
решења постала правноснажна. Зато су она доказно сведочанство да је тужиоцу на
законит начин престао радни однос“ Пресуда је преузета са сајта Апелационог суда у
Београду htp://.bg.ap.sud.rs/articles /sudska-praksa/pregled-sudske-prakse-apelacionog-s

250

Боривоје Живковић, Преображај радног односа,
радно и социјално право, стр. 235-260, XVII (1/2013)

У ситуацији када решење о престанку радног односа није донето
а постоји наредба послодавца да in concreto запослени не ради могу
настати две ситуације:
А) Запослени се је сагласио са назначеном наредбом и није
остварио наставак рада по истеку рока за који је засновао радни однос.
Тада није остварена материјална претпоставка за преображај радног
односа прописана одредбом става 4 члана 37.Закона. Запослени не може
ни да на законит начин настави рад јер је истекло уговорено време
трајања радног односа.Уговор о раду је престао истеком времена његове
важности па је на тај начин отпао основ правно вредног радног односа.У
овој ситуацији у присуству предходних разлога запослени не би могао
успешно користити разлог да није донето решење о отказу уговора о
раду у значењу из одредбе члана 175 став 1. тачка 1 овог закона.
Б) Запослени је наставио рад у словом закона меродавном времену
за његову трансформацију. Тада је одговор на спорно питање фактичке
а не правне природе. Самовластан рад запосленог који није праћен
сагласночћу послодавца да ради не може да произведе назначени
учинак. Супротно када се послодавац и поред наредбе запосленом да
не ради сагласи у реалитету са таквим радом тако што му даје налоге
за рад и третира га као запосленог тада се он у суштини саглашава са
његовим радом а то водити обнављању уговора. Тада предходно дата
наредба запосленом да не ради остаје без правно вредног учинка пошто
је перфектна воља надлежног органа послодавца била да запослени и
по истеку уговореног времена трајања радног односа настави са радом
До преображаја радног односа неће доћи и онда када је запослени
коме је истекао радни однос на одређено време и коме је престао радни
однос на основу правноснажног акта настави да ради на основу новог
закљученог уговора о раду на одређено време и то све у оквиру најдужег
законом одређеног времена његовог трајања21.Овде као разлог наведимо
21
О томе се у Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1.1351/10 од 06.10.2010.
године наводи и ово:“За преображај радног односа на одређено време у радни однос
на неодређено време нужан је условда према одредби члана 37 став 4. Закона о
раду запослени настави са радом најмање пет радних дана,по истеку рока на који је
заснован радни однос.У конкретном случају тај услов није испуњен,јер је тужиоцу
даном истека уговора о раду на одређено време решењем туженог уговор отказиван и
тужиоцупрестајао радни однос, а потом закључиван нови уговор о раду на одређено
време и тако све до 18.11.2007. године када је тужиоцу престао радни однос, до пријема
кандидата на место наставника географије по расписаном конкурсу“ Ова одлука је
објављена на сајту Ing pro http://srvbgas 002:8080/Dokument Web Clinet/ingpro.webclinet.
Main//Show DocumentS. У истом смислу и Пресуда Врховног суда Србије Рев.881/06 од
30.11.2006.године објављена на истом сајту Ing pro
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и значај воље уговарача, а то значи и запосленог да заснује нови радни
однос на одређено време и да његов рад тако буде квалификован као
рад запосленог у том радном односу, а не да буде искоришћен као
материјална претпоставка за назначену трансформацију.
Предходно смо назначили да се трансформација радног односа
остварује у амбијенту где важи општи радно правни режим, јер је у
државним органима таква могућност осим када је реч о приправницима
искључена према изричитој наредби из члана 63 став 3 Закона о државним
службеницима22
Упоредноправна решења на тему преображаја радног односа
Потпуније решење садржано је у одредби члана 26. Закона о раду
Републике Црне Горе чији је наслов: Трансформација уговора о раду са
одређеног у уговор о раду на неодређено време. Према тој норми, ако
је уговор о раду на одређено време закључен супротно члану 25 овог
закона (случајеви када је прописано да се закључује уговор о радуподвукао БЖ) или ако запослени настави рад код послодавца након
истека рока на који је закључен уговор о раду сматра се да је уговор о
раду закључен на неодређено време ако запослени пристане на такво
запослење.23 Исто решење прописано је и одредбом члана 15 став 5.
Закона о раду Републике Хрватске.24
Назначили смо да је ово решење потпуније јер се санкционише
закључивање уговора о раду на одређено време contra legem и на тај
начин запослени штити од злоупотребе послодавца. Поред тога, сваки
наставак рада по истеку времена трајања уговора о раду на одређено
време је основ за његову трансформацију у уговор о раду закључен
на неодређено време. Иако слово ЗОР РЦГ говори о трансформаији
22
Према одредби члана 63 став 3. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009): Радни
однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време,
изузев приправнику, кад положи државни или посебан стручни испит.У тексту: ЗДС
23
Видети одредбз члана 26 Закона о раду Републике Црне Горе („Сл. Лист Црне
Горе „ број 49/08 од 15.08.2008 године,26/09 од 10.04.2009 године, 88/09 од 31.12.2009,
26/10 од 07.05.2010.године 59/11 од 14.12.2011.године).У тексту ЗОР РЦГ
24
Према одредби члана 25 став 5. Закона о раду Републике Хрватске ;Ако је
уговор о раду на одређено вријеме склопљен противно одредбама овог закона или ако
радник остане радити код послодавца и након истека времена за које је уговор склопљен,
сматра се да је радник склопио уговор о раду на неодређено вријеме(Народне новине
број 38/95) Iсправак Закона о раду објављен у „Народним новинама“ број 17/01, 82/01,
114/03 и 30/04 и Iсправак Закона о измјенама и допунама Закона о раду „Народне новине
број 142/03.
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уговора о раду из одређеног на неодређено време сматрамо да се на
тај начин по природи ствари врши врши и трансформација радног
односа у истој намени. Донето решење о престанку радног односа
у овој ситуацији има декларативан карактер, јер само исказује оно
што су послодавац и запослени уговорили закључивањем уговора о
раду да радни однос престане после истека уговореног времена рада.
Другачије и не може бити јер је уговорен радни однос на одређено време,
па његовим истеком престаје радни однос. Може се трансформисати
радни однос заснован на одређено време само ако запослени настави да
ради пет радних дана. У време меродано за назначену промену радног
односа не урачунава се самовласан прекаран рад. То је сваки онај рад
који се заснива на сили,превари, односно злоупотреби поверења. Не
може се из противправних радњи извлачити корист. Суштина је да
само рад који запослени обавља по истеку ороченог радног односа уз
изричиту или прећутну сагласност послодавца у одређеном временском
интервалу може бити способан са становишта примене права да доведе
до преображаја радног осноса.
О супротном правном схватању
Рад по истеку рока од годину дана од дана заснивања радног
односа на одређено време представља незакониту државину рада. Тај
рад је незаконит, јер је настављен после словом закона одређеног времена
до када је постојао легитиmитет његовог заснивања. Уговор о раду
на основу кога је постојао радни однос заснован на одређено време је
истеком 12.месеци по слову закона престао да постоји па се не може
успешно тврдити да радни однос и даље правно постоји. Престао је јер
одредба члана 37 став 1. Закона изричито прописује да тако заснован
радни однос не може трајати дуже од 12 месеци.
Овде се не може применити правило из одредбе става 2.члана 31.
Закона које гласи: Уговор о раду у коме није утврђено време на које се
закључује сматра се уговором о раду на неодређено време. Не може, јер
је уговором о раду утврђено време трајања радног односа заснованог на
одређено време па се неможе успешно извести претпоставка да је реч о
радном односу заснованом на неодређено време. Томе у прилог и разлог
супротности у тумачењу одредбе става 2 члана 31. Закона Ради тога
уговор о раду закључен на одређено време по истеку рока од годину дана
трајања радног односа заснованог на одређено време и већ истрошеног
је противправан уговор о раду. Ради тога се не може без приговора
прихватити у правној пракси присутно правно схватање које гласи:“Ако
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послодавац и запослени закључе уговор о раду на одређено време по
истеку рока од једне године на истоврсним пословима па запослени
ради дуже од пет радних дана стекли су се услови за прерастање радног
односа у радни однос на неодређено време.“25
Сматрамо да се томе противе ови разлози који својим садржајем
указују на противправност уговора о раду закљученог на одређено време
по истеку годину дана рада:
1. Завршни фрагменат одредбе става 1. члана 37. Закона гласи: с
тим што тако заснован радни однос (радни однос заснован на одређено
време) непрекидно или с прекидима не може трајати дуже од 12 месеци.
Синтагма не може трајати дуже од 12 месеци је забрана трајања
радног односа на одређено време дуже од 12 месеци. То је забрана
његовог трајања по истеку овог рока. Законски разлог овог решења је и
у томе да случајеви због којих се радни однос заснива су привременог
трајања па се не могу користити у циљу избегавања заснивања радног
односа на неодређено време. Ради тога се неможе уговорити радни однос
на одређено време преко ех леге дозвољеног лимита. Истеком рока од
годину дана рада непрекидно или са прекидима уговор о раду престаје,
јер слово закона забрањује радни однос на одређено време у дужем
трајању. Он се неможе ни обновити јер је по самом закону истекло његово
најдуже време трајања.
Оно што је недозвољено неможе бити конвалидирано у радни
однос заснован на неодређено време па ни под условима из одредбе става
4. члана 37. Закона. У присуству ових разлога рад по истеку овог времена
нема свој правно дозвољен основ постојања па зато не може послужити
сам по себи као разлог за правно допуштен преображај радног односа
заснованог на одређено време у радни однос заснован на неодређено
време. Не може јер не постоји основ његовог заснивања,пошто је уговор
о раду по основу кога је рад обављан у радном односу на одређено
време по истеку рока од годину дана рада постао contra legem.Уговор
о раду закључен на одређено време по истеку годину дана престао је
25
Правно схватање Врховног касационог суда утврђено на седници Грађанског
одељења од 25.12.2012.године, а образложење верификовано 26.12.2012. године које има
још и ове ставове: Послодавац и запослени могу да закључе један или више сукцесивних
уговора раду на одређено време на истим пословима лије укупно трајање непрекидно
или са прекидима краћим од 30 дана не може да буде дуже од 12 месеци (осим замене
одсутног радника);
Рок од 90 дана за подношење тужбе за утврђење да је радни однос на одређено време
постао радни однос на неодређено време, почиње да тече од дана достављања решења
о отказу, односно фактичког престанка радног односа“. Ово схварање је објављено у
Билтену Врховног касационог суда број 1/2013 стр.183-186.
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првог наредног дана па рад у времену од пет радних дана пресдставља
незакониту државину рада.
2. Одредба става 4 члана 37. ЗОР гласи: Радни однос заснован на
одређено време постаје радни однос на неодређено време, ако запослени
настави да ради најмање пет радних дана по истеку рока за који је
заснован радни однос.
Овде се подразува истек уговореног времена трајања радног
односа. На то подсећа завршни фрагмент ове норме који гласи:по истеку
рока за који је засновао радни однос.
3. Решење из ове норме неможе да користи за супротно схватање.
Неможе, јер се подразумева да је за преображај у радни однос на
неодређено време правно способан само радни однос заснован на
одређено време чији се легитимитет неможе оспорити. Супротно када
је по слову закона одређено његово најдуже трајање - непрекидно или
с прекидима не може трајати дуже од 12 месеци тада је сваки рад преко
тог рока у сукобу са законом и рад ван радног односа.
4. Овде би опонент могао да приговори да је запослени који се
је нашао у овој ситуацији наставио рад пет радних дана после истека
годину дана,али погрешно.Оно што разликује статус запосленог у радном
односу на одређено време у погледу настаавка рада пре и после истека
годину дана је у чињеници што је он у првом случају имао правни основ
уговор о раду закључен на одређено време чије је прећутно продужење
у виду наставка рада од пет радних дана било правно допуштено, у
периоду до годину дана рада, али не и преко тога времена.Супротно,
продужено дејство уговора о раду заснованог на одређено време после
годину дана рада непрекидно или са прекидима по законској наредби
није допуштено па се зато ни рад од пет радних дана у том времену
неможе извести из непостојећег основа –уговор о раду на одређено време
који је истеком рока од годину дана рада престао да постоји у правном
саобраћају по самом закону.
5. Разлог који се користи у овом Схватању да се на тај начин
доприноси „забрани рада на црно“ није правно важан јер није унет у
материјалну претпоставку за преображај радног односа у смислу члана
37. ЗОР.
6. Аргумент да између правила о ограничењу (12 месеци) и синтагме
“истек рока за који је заснован радни однос“ нема колизије јер су то две
ситуације које треба тумачити повезано не користи.Ради се о различитим
ситуацијама. Међутим, само рад у трајању од пет радних дана по истеку
уговореног рока трајања води назначеној трансформацији, док истек рока
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од годину дана доводи до престанка радног односа по самом закону и
настанку правних последица које из тога следе.
7. Уговор о раду на одређено време закључен по истеку рока од
годину дана на истоврсним пословима је ништав правни посао јер је
противан закону у смислу члана 103. ЗОО. Ништав је јер радни однос
не може трајати дуже од 12 месеци. Ради тога не може се прихватити ни
став из овог Правног схватања да ако запослени после истека трајања
назначеног уговора о раду ради дуже од пет радних дана да су стекли
су се услови за прерастање радног односа у радни однос на неодређено
време.
7. Став да чим протекне пет радних дана по завршетку године
рада активира правило о преображају радног односа (став 4.) без обзира
на евентуално закључење уговора о раду је у присуству претходних
разлога правно погрешан. Истеком годину дана рада раније закључен
уговор о раду престаје по самом закону, а уговор о раду закључен после
тога времена је ништав правни посао. Рад по истеку 12 месеци је contra
legem, јер нема основ свога постојања пошто је уговор о раду престао
по самом закону.
Да ли је могућ преображај радног односа заснованог на
неодређено време у радни однос заснован на одређено време?
Закон не познаје преображај радног односа заснованог на
неодређено време у радни однос заснован на неодређено време. Измена
уговорених услова рада односи на права и услове рада које су egzempli
cauza наведени у одредби члана 172. Закона.26 Истина на тај начин се
не исцрпљују могући случајеви измене уговорених услова рада. На
то подсећа одредба члана 171 став 1 тачка 6. Закона када прописује
да послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова
рада и у другим случајевима утврђени општим актом и уговором раду.
Међутим, то не даје основ за супротан закључак, јер се измена уговорних
услова рада осим словом закона прописаних мера запошљавања
остварује у оквиру постојећег радног односа а не његовом изменом у
погледу времена трајања. Тврдити супротно значи упасти у неразрешиве
антиномије и злоупотребити институт вишка запослених. Наиме, ако је
престала потреба за радом запосленог, а о томе се у суштини ради када се
трансформише радни однос заснован на неодређено време у радни однос
заснован на одређено време, тада се проблем не решава клаузулом из
општег акта, односно уговора о раду већ применом правила из одредби
26
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члана 153-170. Закона. То потврђује и његов одредба става 1. члана
153 која у овом делу гласи: “Послодавац је дужан да донесе програм
решавања вишка запослених (у даљем тексту: програм), ако утврди да
ће због технолошких, економских или организационих промена у оквиру
периода од 30 дана доћи до престанка потребе за радом запослених на
неодређено време“.
Нагласак је на исказу: “доћи до престанка потребе за радом
запослених на неодређено време“. То значи да ако је престала потреба
за запосленима у радном односу на неодређено време примењује се
институт вишка, а не измена уговорених услова рада у постојећем
радном односу заснованом н а неодређено време. У том значењу треба
тумачити и одредбу члана 179 став 1 тачка 9. ЗОР која гласи: “ако услед
технолошких, економских или организационих промена престане
потреба за обављањем одређеног посла, или дође до смањења обима
посла.“
Овај, по карактеру, хипотетички исказ говори о престанку потребе,
а под тим се подразумева престанак потребе за радом запосленог која
је трајног карактера у значењу временски недифинисаног трајања. То
је јoш један про да се престанак такве врсте потребе не може подвести
под категорију измене уговорених услова рада на предходно описани
начин преображаја радног односа. Не може, јер је реч о трајном
престанку потребе временски неодређеног трајања, а она се не решава
трансформацијом радног односа већ применом правила Закона које
садрже говор о вишку запосленог. На тај начин се штити обезбеђење
гаранција које прати запосленог вишка и с тим у вези његово право на
отпремнину статусног карактера на који упућује решење из одредбе става
1 члана 158. ЗОР-нема престанка радног односа пре исплате отпремине.
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Borivoje Zivkovic, judge
Court of Appeal in Belgrade
Transformation of Employment
Summary
Labor relation for an indefinite term is a rule, while the labor relation
for definite term is exception and it is activated by conditions prescribed by the
law. According to the regulation from the article 37, paragraph 1 of the Labor
law, labor relation based upon substitution of temporarily absent employee
shall be observed separately. In this case, there is no legally prescribed limit of
the maximum duration of labor relation for an indefinite term. Transformation
of the labor relation may occur in case the employee continues working for at
least five days after the termination of the term for which the labor relation
was entered into. This term is different from the term of 12 months which is
prescribed as the longest duration of labor relation, because once this period
expires, there is no contract renewal, since the contract has expired. Labor
contract which was signed past the end of 12 months of continuous work does
not imply transformation of the labor relation when the employee continues
working for five working days after the expiration of the contract.
Keywords: Employment for a trial period, The transformation of labor
relations, Employment for an indefinite period, Trial work as legally important
fact, Limits of the employment transformation, Expiration of the fixed period
employment contract.
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Стручни чланак*
UDK: 35.08:35.077.2
UDK: 342.72/.73:35.08

СУДСКА ЗАШТИТА ДРЖАВНИХ
СЛУЖБЕНИКА У УПРАВНОМ СПОРУ
Апстракт: Законом о државним службеницима је по први пут
после Другог светског рата у Србији уведена судска заштита
права државних службеника у управном спору. Не улазећи
у питање да ли је ова врста судске заштите исправнија и
ефикаснија од претходне заштите у радном спору код редовног
суда, оцена је шире стручне јавности да је поступак заштите
у материји управног спора најмање изучен у односу на остале
процесне законе. То је и био повод за писање реферата у коме ће се
указати на могућност и врсте заштите државних службеника у
управном спору, на овлашћења Суда у току поступка и коришћење
одговарајућих правних средстава заштите. На тај начин се
државни службеници и њихови пуномоћници детаљније упознају
са одговарајућим процесним овлашћењима, што доприноси
потпунијој и ефикаснијој заштити у судском поступку.
Кључне речи: Државни службеник, управни поступак, управни
спор, тужба, претходни поступак, пресуда, правна средства.

* Рад примљен: 10.07.2013.
Рад прихваћен: 20.07.2013.
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1. Увод
Доношењем Закона о државним службеницима1: у даљем
тексту – Закон, предвиђено је да се приликом одлучивања о правима и
дужностима државних службеника примењује Закон о општем управном
поступку2: у даљем тексту – ЗУП. Изузетак је једино у односу на штету
коју државни службеник причини државном органу или овај њему, за
који поступак је обезбеђена парница код редовног суда.
О правима и обавезама државних службеника одлучује старешина
органа решењем. Двостепеност поступка се обезбеђује коришћењем
жалбе одговарајућој жалбеној комисији. Уколико се пак, ради о правима
и обавезама самог старешине, надлежни орган за одлучивање је Високи
службенички савет или тело које одреди државни орган или тело које
је иначе, надлежно за постављење државног службеника.
У обе правне ситуације, двостепено или једностепено одлучивање
у управном поступку (чл. 141. ст. 2. и чл. 143. ст. 2. Закона), предвиђена
је судска заштита у управном спору.
Закон о управним споровима3: у даљем тексту – ЗУС, је релативно
нови процесни закон који је у примени од 30.12.2009. године са значајним
специфичностима заштите у односу на претходни Закон. Врло је важно
уочити те специфичности заштите да би се потпуније користиле, али и
да њихово непознавање не доведе до губитка права на страни државног
службеника.
Цитираним одредбама Закона је изричито предвиђена судска
заштита у управном спору, али и заштита и у односу на све друге
појединачне акте са карактером управних аката и управне ствари (чл. 4.
и 5. ЗУС-а), код којих није предвиђена друга судска заштита. На тај начин
је Управни суд обавезан да у претходном испитивању поднете тужбе
оцени, не само да ли је он надлежан по изричитој законској одредби, већ
да ту заштиту обезбеди и за случај да код неког другог суда изричито
није предвиђена заштита.
2. Покретање управног спора. Тужба
Према ЗУС-у, управни спор се покреће тужбом усмереном ради
поништаја оспореног управног акта (донетог у другом степену или
једностепеног акта). Странка која покреће управни спор има процесни
положај тужиоца, тужени орган је доносилац оспореног акта (у управном
1 Службени гласник РС бр. 79/05...116/08
2 Службени лист СРЈ бр. 33/97, 31/01 и Службени гласник РС бр. 30/10
3 Службени гласник РС бр. 111/09
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спору је тужени увек орган – доносилац акта, одговарајућа жалбена
комисија или у једностепеном одлучивању Високи службенички савет,
а никако Република Србија). Статус странке у двостраначким стварима
има и заинтересовано лице чији је правни интерес да оспорено решење
опстане. Рок за подношење тужбе је 30 дана од пријема акта који се
оспорава (по Закону о раду је 90 дана од достављања решења или сазнања
за повреду права).
Тужба се подноси увек Управном суду чије је седиште у Београду.
Управни суд има и три одељења у Нишу, Крагујевцу и Н. Саду и њихова
надлежност покрива територије Апелационих судова по месту тужиоца.
Подношење тужбе и експедовање одлука Суда за одељења увек иде преко
седишта Суда у Београду.
По ЗУС-у, разлози незаконитости због којих се подноси тужба су:
1) што у аку није уопште или није правилно примењен закон,
други пропис или општи акт;
2) што је акт донео ненадлежан орган;
3) што у поступку доношења акта није поступљено по правилима
поступка;
4) што је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или
ако је из утврђених чињеница изведен неправилан закључак у погледу
чињеничног стања;
5) што је у акту који је донет по слободној оцени орган прекорачио
границе законског овлашћења или ако такав акт није донет у складу са
циљем у коме је овлашћење дато.
Тужба се може поднети и ради утврђења да је тужени поновио
свој ранији акт који је поништен пресудом (на пример, ако је државни
службеник после престанка радног односа нашао други посао, а не
жели да се врати на свој посао, оваква пресуда Суда ће му служити за
накнаду штете).
Уз тужбу се подноси и акт који се оспорава, петитум се односи на
поништај акта туженог органа под бројем и датумом.
Ипак тужба не мора да има посебну форму (због уредности мора
да садржи доносиоца акта, оспорени акт, број и датум) због тога што
је Суд приликом одлучивања везан захтевом из тужбе (поништај), а
не разлозима тужбе (чл. 41. ст. 1. ЗУС-а). Отуда неразумевање ако Суд
поништи оспорени акт из разлога који нису наведени у тужби, имајући
у виду да је тужбом оспорена законитост акта па је суд у обавези да
провери комплетно вођени поступак и законитост самог акта.
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Посебну пажњу тужилац треба да обрати на могућност коришћења
новог института из члана 23. ЗУС-а, одложног дејства тужбе, којим се
по његовом захтеву, под одређеним условима, може одложити извршење
коначног управног акта4.
2.1. Тужба због ћутања управе
Ова врста тужбе је врло честа у управном спору и последица
је неодлучивања органа управе по захтевима или жалбама државних
службеника. Њена сврха подношења је, у првом реду, да натера орган да
одлучи по захтеву или жалби, а зависно од одлуке, државни службеник
ће моћи да се користи судском заштитом. Делотворност ове тужбе била
би далеко већа ако би Управни суд био ажурнији, а питање великог броја
нерешених предмета код тог суда је резултат неадекватно одмереног
броја судија кроз реформу правосуђа о којој су надлежне европске
институције дале своје мишљење.
Тужба због ћутања управе се подноси због недоношења решења у
једностепеном одлучивању (министар полиције, Високи службенички
савет) дакле, када против одлуке надлежног органа није дозвољена жалба
и због неодлучивања у двостепеном поступку. У овој другој ситуацији
могуће је да одлуку није донео ни првостепени ни другостепени орган по
жалби, или да је првостепени орган донео одлуку, али не и другостепени
по жалби.
Када се ради о једностепеном одлучивању код Високог службеничког савета има се у виду да је странка поднела захтев (не и код вођења
поступка по службеној дужности), да по њему није одлучено у року од
30 дана или 60 дана (ако је требало спровести испитни поступак) и да
није одлучено ни по пожурници странке у даљем року од 7 дана. Докази
о овим процесним условима морају да се приложе уз тужбу.
У односу на двостепена одлучивања Закон у одредби члана 143.
став 1. предвиђа да жалбена комисија има обавезу да одлучи по жалби
у року од 30 дана од њеног пријема, ако тим законом није друкчије
одлучено, иначе се сматра да је жалба одбијена, а да се против одлуке
жалбене комисије може покренути управни спор. По протеку рока од
30 дана, странка шаље ургенцију за одлучивање у наредних 7 дана и по
безуспешном протеку овога рока, стичу се услови за покретање управног
спора опет, уз писмене доказе о испуњености услова.
4 Љ. Пљакић: Одсуство заштите странке код одложног дејства тужбе, XIX
Будвански правнички дани 2013. године
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Уколико се ради о двоструком ћутању – поднет је захтев, не доноси
се одлука у року од 30, односно 60 дана, подноси се жалба, протиче
безуспешно рок од 30 дана, шаље се ургенција у даљем року од 7 дана те
се тако стичу услови за подношење тужбе. Наравно, уз тужбу се морају
доставити сви докази – захтев првостепеном органу, жалба, ургенција,
рецепис поште или пријемни штамбиљ о предаји уз вођење рачуна о
роковима.
3. Фаза претходног поступка код Суда
Ова фаза, у процесном смислу, у управном спору је апсолутна
новина у ЗУС-у. Резултат је дугогодишње праксе Управног одељења ВСС.
У примени је и у Холандском праву. Њена сврха је да убрза поступак
код Суда и да натера странке на процесну дисциплину. По први пут у
управни спор уводи се одлучивање од стране судије појединца. Фаза
представља претходно преиспитивање тужбе и траје од њеног пријема, а
достављањем тужбе на одговор сматра се да су отклоњени сви процесни
недостаци.
Битно је у овој фази поступања Суда да се разликује ситуација у
којој судија појединац налаже отклањање недостатака тужбе, од знатно
строжије правне ситуације, у којој се тужба одбацује без налагања
отклањања недостатака, „на прву лопту“. Евентуални пропуст судије
појединца може, са истих разлога, да отклони веће три судије у каснијој
фази суђења.
Против одлуке судије појединца странка може да уложи приговор
већу три судије у року од 8 дана. Веће може да одбије приговор као
неоснован или да га уважи, укине решење судије појединца са налогом
да се поступак настави.
Разлоги неуредности тужбе тичу се њене непотпуности и
неразумљивости (није наведен доносилац акта, број и датум оспореног
решења...). Врло је важно да Суд да јасне разлоге због којих је тужба
неразумљива, јер само такви разлози, за случај непоступања, воде
одбачају тужбе као неуредне. Уколико странка по налогу Суда отклони
недостатке, тужба ће бити уредна и поступак ће се наставити.
Постоји седам разлога за одбачај тужбе „из других законских
разлога“. Рекосмо, када се стекну ти разлози суд неће налагати претходно
њихово отклањање. Због тога је врло важно да тужбу саставља стручно
лице. Због озбиљности последица, навешћемо разлоге:
1. да је тужба поднета неблаговремено (члан 18.) или пре времена
(члан 19.). Неблаговремена је тужба поднета по протеку рока од 30 дана
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од пријема решења. Тужба пре времена је у случају да није поштован
проток рока од 30, односно 60 дана.
2. да акт који се тужбом оспорава не представља акт о чијој
законитости се одлучује у управном спору (оспоравање разних
сагласности).
3. да уз тужбу поднету због ћутања управе нису приложени сви
докази (члан 22. став 3.), на пример, да је уложена жалба, да је ургирано
за одлучивање у року од 7 дана...
4. да се управним актом који се тужбом оспорава не дира очигледно
у право тужиоца или у његов на закону заснован интерес (члан 11. став
1.). Овде се ради о легитимацији као материјално-правном односу према
предмету спора.
5. да је после подношења тужбе оспорени акт поништен по тужби
друге странке. Овај разлог је резултат дугогодишње праксе ВСС када
су два тужиоца, уз постојање правног интереса, поднели посебне тужбе
против истог акта, па једна од њих буде уважена.
6. да се против управног акта који се тужбом оспорава могла
изјавити жалба, а жалба није уопште или није благовремено изјављена
или је жалилац одустао од жалбе у току другостепеног поступка.
Некоришћење редовних правних средстава у управном поступку
спречава подношење тужбе у управном спору.
7. да већ постоји правноснажна судска одлука донета у управном
спору у истој ствари. Код овог разлога идентитет странака и оспореног
акта мора да буде потпун.
4. Утврђивање чињеница. Расправа.
По претходном ЗУС-у, суд у управном спору је доносио пресуду на
основу чињеница утврђених у управном поступку. Није упамћен пример
да је сам суд утврђивао чињенично стање на расправи.
ЗУС у уводним одредбама (чл. 2.) утврђује начело да „у управном
спору суд одлучује на основу закона и у разумном року, на подлози
чињеница утврђених на усменој јавној расправи“. У практичној разради
ове одредбе, стиче се утисак да се одржавање јавне расправе своди на
облигаторне разлоге („раправа је обавезна“ у двостраначким предметима
и када је чињенично стање утврђивано ради суђења у спору пуне
јурисдикције – члан 34. став 2. ЗУС-а). Сложеност предмета као разлог
за држање расправе зависи од дискреционе оцене Суда.
Врло важно питање од значаја за само пресуђење је ток и начин
држања расправе и начин утврђивања чињеница од стране Суда.
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Пратећи рад Управног суда кроз бројне пресуде донете у управном
спору, аутор стиче утисак да Управни суд није у потпуној мери обучен
за утврђивање одлучних чињеница на расправи од значаја за пресуђење.
Ту у првом реду мислим на примену одредбе члана 39. став 2. ЗУС-а
према којој „суд на расправи одлучује који ће се докази извести ради
утврђивања чињеничног стања“. Врло често се и поред одржане расправе,
образложење донете пресуде заснива на коментарисању чињеница из
управног поступка без навођења шта је Суд утврдио на расправи и
којим доказним средствима. Иако Суд може, да одржи расправу и у
одсуству странака, за тужиоце је најбоље да пружи активно учешће
на расправи због начела приступа суду (чл. 6. Европске конвенције о
људским правима). Такође, недолазак пуномоћника државног органа или
неспремност да расправља пред судом, у земљама развијене демократије,
представља непоштовање суда.
5. Врсте пресуда у управном спору
У мериторном одлучивању у управном спору, Суд окончава
предмет пресудом. Пресуда се доноси у спору ограничене јурисдикције,
у спору пуне јурисдикције и пресуде по тужби због ћутања управе.
- у спору ограничене јурисдикције Суд пресудом тужбу уважава
и поништава оспорено решење и предмет враћа туженом органу на
поновно одлучивање, изузев ако поновно одлучивање није потребно (у
поступцима покренутим по службеној дужности, али и тада покренути
поступак треба процесно обуставити).
ЗУС познаје и два потпуно нова решења која тужиоцу стоје на
располагању: он може да тражи да Суд донесе пресуду којом ће утврдити
незаконитост акта без правних последица (аутору није познато да се неки
тужилац користио оваквим решењем), као и да тражи да Суд утврди
пресудом да је тужени орган поновио свој ранији акт (такође, врло редак
захтев). Обавеза је Суда да се на такво тражење тужиоца органичи.
- спор пуне јурисдикције представља врхунско решење у пружању
правне заштите државним службеницима и свим другим тужиоцима у
управном спору. Мишљење је аутора да се ова могућност пресуђења
недовољно користи код Управног суда, што је иначе, чест случај у
управном судству западне Европе.
У чему је садржина оваквог одлучивања у управном спору?
У спору пуне јурисдикције Суд тужбу уважава, поништава
оспорено решење и сам решава управну ствар стављајући се, на тај
начин, на место туженог органа. Поступајући на изложени начин, Суд
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започети поступак окончава што и јесте смисао обраћања Суду. Корист од
оваквог одлучивања је вишеструка. Приступ државног службеника Суду
добија свој пуни смисао, избегава се повреда права странке на суђење
у разумном року, Суд показује своју независност и ауторитативност, а
судија тако неопходан интегритет.
Будући да пресуда Суда у спору пуне јурисдикције у двостепеном
управном поступку представља обзиљан пропуст другостепеног органа
у одлучивању по жалби, озбиљнија судска пракса у коришћењу оваквог
одлучивања свакако би допринела квалитетнијем раду органа управе.
Наравно, природа саме управне ствари мора да створи могућност
оваквог одлучивања (није могуће у стварима где се решења доносе на
основу дискреционог овлашћења старешине, ни уколико је спор пуне
јурисдикције искључен).
- уколико је тужба поднета због ћутања управе, а Суд нађе да је
основана, уважава пресудом тужбу и налаже туженом органу да донесе
решење по захтеву (жалби) државног службеника. Ефикасна заштита
државног службеника на овај начин је могућа ако је Суд ажуран или
се оваквим тужбама даје приоритет у раду. Уколико се заштита код
Суда на овај начин не пружи ефикасно, сам институт губи на значају, а
Суд наставља да се понаша на начин као и орган због чега је државни
службеник управо тражио заштиту од Суда. Сврха подношења овакве
тужбе је да натера орган да донесе решење, а зависно од врсте решења,
државни службеник стиче могућност да користи судску заштиту.
ЗУС предвиђа и могућност да Суд по тужби за ћутање управе и сам
мериторно реши управну ствар, под условима који важе за пресуђење у
спору пуне јурисдикције, али се оваквом могућношћу Суд не користи.
ЗУС предвиђа и могућност да странка тражи у управном спору и
накнаду штете и повраћај ствари, али увек уз захтев за поништај решења.
Уколико таквог захтева нема, онда се ради о редовној тужби за коју је
надлежан парнични суд, па је обавеза Управног суда да се огласи стварно
ненадлежним (а не да тужбу одбаци!) и списе уступи надлежном суду.
6. Обавезе државног органа после поништаја
донетог акта. Обавезност пресуда.
После поништаја управног акта у окончаном управном спору, за
доносиоца акта и у једностепеном и у двостепеном поступку настаје
иста обавеза: да у року од 30 дана донесу нови акт. У једностепеном
одлучивању, ако је поступак покренут по захтеву државног службеника,
орган мора да одлучи по захтеву. Ако је поступак покренут по службеној
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дужности орган ће, зависно од разлога из образложења пресуде, донети
ново решење или обуставити поступак.
Ако је у питању био двостепени поступак (одлучивање по жалби од
стране жалбене комисије) поступак се враћа у фазу поновног одлучивања
по жалби.
Кључна обавеза органа и код једностепеног и двостепеног
поступања је истоветна у поновном одлучивању. Њихова самосталност
(начело из члана 11. ЗУП-а), ограничена је правним схватањем и
примедбама у погледу поступка из образложења донете пресуде, што
чини садржину начела обавезности пресуде у управном спору.5
Приликом поновног одлучивања у управном поступку, надлежни
орган може да не поступи по пресуди Суда на два начина: активно и
пасивно.
Активно непоступање органа по пресуди Суда се састоји у
доношењу новог решења, али противно правном схватању и налогу
из пресуде. Дакле, орган је остао при свом ставу, иако је Суд у донетој
пресуди указао да тај став није законит! Ако државни службеник против
таквог акта поднесе нову тужбу, Суд је овлашћен да акт поништи и сам
реши управну ствар, ако природа ствари то дозвољава.
Суд ређе поступа на овај начин, без обзира на испуњеност услова,
већ само поништава решење указујући туженом органу да није поштовао
начело обавезности пресуде у управном спору.
Пасивно непоступање подразумева недоношење решења од
стране надлежног органа! Ако протекне рок од 30 дана, а да решење
није донето, државни службеник је дужан да писмено упозори орган да у
даљем року од 7 дана донесе решење. Ако и тај рок безуспешно протекне,
државни службеник ће Управном суду поднети захтев да одлучи уместо
државног органа. Уз захтев се доставља доказ о обраћању органу, Суд
тражи изјашњење органа о разлозима неодлучивања, па уколико није
задовољан датим објашњењем, овлашћен је да у форми решења одлучи
о самој ствари. Тако донето решење, Суд доставља и органу надлежном
за извршење који је дужан да га без одлагања изврши, а дужан је и да
обавести орган који врши надзор над радом тог државног органа.
За побољшање процесне дисциплине, ЗУС је предвидео и новчано
кажњавање руководиоца органа који се у поновном доношењу решења
није придржавао начела обавезности пресуде у управном спору.

5 Детаљније – Љ. Пљакић: Обавезност пресуда у управном спору, Билтен ВСС 3/04
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7. Правна средства у управном спору
Годинама су се угледне судије Врховног суда Србије залагале за
двостепено управно судство које би пружало веће гаранције заштите
права грађана у управно-судској заштити. То би нужно захтевало
постојање жалбе против пресуде првостепеног Управног суда. ЗУС,
иако релативно новијег датума, не предвиђа ни другостепени суд, а на
тај начин ни жалбу у управном спору. Извињавајућа околност на страни
ЗУС-а је у чињеници да је Законом о уређењу судова морала да буде
предвиђена жалба као редовно правно средство и другостепени суд који
би о њој одлучивао. Због тога, када говоримо о правним средствима у
управном спору, имамо у виду само ванредна правна средства: захтев
за преиспитивање судске одлуке и понављање поступка. Већ сама та
околност, за себе, довољно говори у којој су мери ускраћена права
државних службеника на правно средство.
7.1. Захтев за преиспитивање судске одлуке
Мора се посебно нагласити да је пресуда Управног суда
правноснажна, па на тај начин и извршна.
За разлику од захтева за ванредно преиспитивање пресуде из
претходног ЗУС-а, који се приближавао жалби у управном спору,
садашњи ЗУС ово ванредно правно средство предвиђа у ограниченом
домету. Захтев подносе странке из окончаног управног спора и јавни
тужилац, за кога више није предвиђено посебно правно средство. Захтев
се подноси непосредно Врховном касационом суду, у року од 30 дана
од пријема одлуке Суда. Аутор посебно наглашава да се ово ванредно
правно средство не подноси Управном суду, као у неким другим
поступцима (суду који је донео одлуку која се оспорава), јер може доћи
до закашњења па да надлежни суд одбаци захтев као неблаговремен.
Правила поступања по овом ванредно правном средству су доста
строга па је нужно да их странке знају.
Најпре, захтев се не подноси против свих одлука из управог спора.
Ова околност указује на непотпуну и недовољну судску заштиту код
највишег суда у држави Србији што може указивати на дискриминацију
међу грађанима.
Три су разлога за коришћење овог ванредног правног средства:
а) када је то законом предвиђено (за сада није познат такав пример);
б) када је Суд одлучивао у спору пуне јурисдикције (већ смо рекли
– веома ретке ситуације);
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в) у стварима у којима је у управном поступку била искључена
жалба (дакле, само у једностепеном одлучивању у управном поступку
– у односу на државне службенике управни поступак је, углавном,
двостепен).
Ако је странка физичко лице захтев подноси увек преко адвоката.
Врховни касациони суд по захтеву не заказује расправу, а
побијану одлуку испитује само у границама захтева. Код непотпуних
и неразумљивих захтева, Суд не налаже отклањање, већ такав захтев
одбацује. Пресудом се захтев одбија или уважава, а уважавањем се
побијана пресуда укида или преиначава већ, према томе где је настао
разлог укидања.
7.2. Понављање поступка
ЗУС предвиђа седам разлога за понављање управно-судског
поступка. Значајна новина у односу на претходни ЗУС је у томе да и
став из накнадно донете одлуке Европског суда за људска права у истој
ствари може да буде од значаја за законитост правноснажно окончаног
судског поступка. У разлозима није наведено (као у ЗПП) да и одлука
Уставног суда може да буде од значаја за понављање поступка, будући
да тај суд, и иначе, одлучује по уставној жалби против одлуке Управног
суда.
Субјективни рок за понављање је 30 дана од дана сазнања за разлог
понављања, а у односу на одлуку Европског суда за људска права 6
месеци од дана објављивања одлуке у службеном гласилу.
Новина у односу на претходни ЗУС је у томе што Суд који одлучује
о понављању поступка (о захтеву одлучује Суд код кога је настао
разлог за понављање) претходно, решењем одлучује да ли ће дозволити
понављање. Мериторно одлучујући, Суд може ранију пресуду да остави
на снази, да је укине или преиначи.
Интересантно је решење (овде је заштита потпуна) да се захтев за
преиспитивање одлуке може поднети и против решења о одбацивању
тужбе, против решења којим се не дозвољава понављање поступка и
против пресуде по тужби за понављање поступка.
Строгост одредаба из захтева за преиспитивање одлуке примењује
се и код понављања поступка.
Закључак
На основу свега реченог, закључује се да управно-судска заштита
државних службеника није ни довољна ни потпуна. То се уочава кроз
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непостојање двостепеног управног судства и на тај начин ни жалбе као
редовног правног средства, кроз ограничено коришћење ванредних
правних средстава и непостојања приговора (жалбе) од одлуке о
одложном дејству тужбе.
На овај начин бисмо указали на нека будућа побољшања овог
важног процесног закона.
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COURT PROTECTION OF STATE OFFICERS
IN AN ADMINISTRATIVE DISPUTE
Summary
The Law on State Officers introduced in Serbia, for the first time after
the Second World War, the court protection of state officers in the administrative dispute. Without analyzing if this kind of court protection is more
correct and efficient than the previous protection in a labour dispute with a
regular court, the wider expert public deems that the procedure of protection
has been studied the least in the administrative dispute matter in comparison with other procedural laws. This was also the reason to write a paper
which will hint at the possibility and type of protection of state officers in the
administrative dispute, the authorizations of the court during the procedure
and the use of adequate legal means of protection. Thus state officers and
their proxy holders are acquainted in more detail with the corresponding
procedural authorizations, which contributes to a fuller and more efficient
protection in the court proceedings.
Keywords: civil servant, administrative procedure, administrative
dispute, plaint, previous procedure, judgement, legal remedies.
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ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ
И ПРОФЕСИОНАЛНЕ Болести - НОВА
ГРАНА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Апстракт: Права за случај повреде на раду и професионалне
болести се у Републици Србији остварују у оквиру система
здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања.
Значај ових права и потреба решавања одређених проблема
већ дуже време указују на потребу увођења посебног система
осигурања за случај повреде на раду и потребу целовитог
законског регулисања ове области. Овим радом се даје преглед
права која се остварују као последица повреде на раду и
професионалне болести, указује на постојеће проблеме у њиховом
остваривању и разматрају различите модели и системи за
увођење овог осигурања.
Кључне речи: повреда на раду, професионална болест, осигурање,
превенција, накнада штете.
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273

Радоје Савићевић, Осигурање за случај повреде на раду,
радно и социјално право, стр. 273-282, XVII (1/2013)

1. Увод
Стратегијом о безбедности и здравља на раду у Републици Србији
за период од 2013. до 2017. године прокламовано је да је општи циљ
превенција, односно, примена превентивних мера које се предузимају на
свим нивоима рада и подразумева стварање таквих услова рада којима
се приликом организовања рада и радног процеса врши процена ризика
и њихово отклањање или свођење на најмањи могући ниво (прихватљив
ниво), како би се избегле могућности настајања повреда на раду или
професионалних болести запослених, чиме се у највећој могућој мери
стварају предуслови за спречавање или елиминисање ризика од могућих
повређивања, професионалних болести или болести у вези са радом,
а што као циљ има остваривање услова за пуно физичко, психичко и
социјално благостање запослених.
У том циљу, у наредном периоду, као један од појединачних
циљева који треба између осталог да утичу на стварање безбедних и
здравих радних услова јесте и разматрање опција за увођење посебног
осигурања од повреда на раду и професионалних болести.
Због постојећег историјског, политичког и друштвеног развоја
Република Србија нема посебан систем осигурања за случај повреда
на раду и професионалне болести. Давања за ове ризике се остварује у
систему здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања.
Реформа система давања за случај повреде на раду и професионалне
болести треба пре свега да реши проблеме у постојећем систему који
се тичу директног плаћања послодавца за накнаде због привремене
спречености за рад, непостојања наменских доприноса за ова давања,
да омогући директно остваривање накнаде штете коју је запослени
претрпео, као и да обезбеди подстицаје за превенцију повреда на раду
и професионалних обољења.
Да би се постигао овај циљ потребно је сагледати и решења из
упоредног законодавства.
2. Права по основу повреде на раду и професионалне
болести у законодавству Републике Србије
Права по основу на раду и професионалне болести остварују
се у системима здравственог осигурања и пензијског и инвалидског
осигурања.
Законом о здравственом осигурању (Сл. гласник РС бр. 107/05,109/05
и 57/11) прописано је да се повредом на раду сматра свака повреда,
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обољење или смрт настала као последица несреће на послу, односно као
последица сваког неочекиваног или непланираног догађаја, укључујући
и акт насиља који је настао услед рада или је повезан са радом и који је
довео до повреде, обољења или смрти осигураника која је наступила
одмах или у периоду од 12 месеци од дана настанка повреде на раду.
Под професионалним обољењем у смислу овог закона подразумева
се обољење настало услед дуже изложености штетностима насталим
на радном месту.
У случају повреде на раду и професионалног обољења осигураник
има право на :
• здравствену заштиту у која се обезбеђује на примарном,
секундарном и терцијерном нивоу
• За здравствене услуге за прегледе, лечење и рехабилитацију
због професионалних болести и повреда на раду из
здравственог осигурања обезбеђује се 100% од цене услуге
(члан 45). Здравствена заштита се пружа на начин да сачува,
поврати или унапреди здравствено стање осигураног лица и
његову способност да ради и задовољи своје личне потребе у
складу са овим законом и прописима донетим за спровођење
овог закона.
• накнаду зараде у случају привремене спречености за рад због
повреде на раду или професионалне болести
Накнаду зараде обезбеђује послодавац из својих средстава, од првог
дана привремене спречености за рад и све време трајања привремене
спречености за рад у висини од 100% од основа за накнаду зараде.
За осигуранике предузетнике и верске службенике накнаду зараде
због повреде на раду или професионалне болести обезбеђује матична
филијала, односно Републички фонд од 31. дана спречености за рад и
за све време трајања привремене спречености за рад осигураника због
повреде на раду или професионалне болести.
Законом о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС
бр. 34/03, 64/04 -УС, 85/05, 101/05- др. закон,63/06-УС, 5/09, 107/09, 101/10,
93/12) повреда на раду утврђена је као 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.
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Професионалне болести јесу одређене болести настале у току
осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и
услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник
обављао.
Права из пензијског и инвалидског осигурања у случају повреде
на раду односно професионалне болести су:
- право на инвалидску пензију - у случају инвалидности
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 не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом.
Осигураник (запослени, лице које обавља самосталну делатност
или пољопривредник) код кога је потпуни губитак радне способности
настао као последица повреде на раду или професионалне болести, стиче
право на инвалидску пензију без обзира на навршен стаж осигурања.
Такође, у случају да је инвалидност настала као последица повреде
на раду, односно професионалне болести, узима да је осигураник
остварио 40 година пензијског стажа, без обзира на стварно остварену
дужину пензијског стажа.
- право на породичну пензију - у случају смрти
Ако је смрт осигураника настала као последица повреде на раду
или професионалне болести, чланови његове породице стичу право на
породичну пензију без обзира на дужину пензијског стажа тог лица.
- новчана накнада за телесно оштећење - у случају телесног
оштећења
Телесно оштећење постоји кад 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
проузрокује или не проузрокује инвалидност.
Новчану накнаду стиче искључиво осигураник и код кога телесно
оштећење проузроковано повредом на раду или професионалном
болешћу и износи најмање 30%.
Доприноси за социјално осигурање уређени су одредбама Закона
о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Сл. гласник РС бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 ). Чланом 44. наведеног закона
прописане су стопе доприноса и то:
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1. за обавезно пензијско и инвалидско осигурање -24%;
2. за обавезно здравствено осигурање - 12,3 %;
3. за осигурање за случај незапослености – 1,5 %
Као што се види, у систему финансирања обавезног социјалног
осигурања доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести
нису јасно одређени и наменски издвојени, већ се ова права финансирају
у оквиру јединствене стопе доприноса за одређену област осигурања.
3. Међународни стандарди рада о заштити
права у случају повреда на раду
Конвенција Међународне организације рада бр. 121 о давањима
за случај несреће на послу и професионалних болести (Сл.лист СФРЈМеђународни уговори бр. 27/70) представља најзначајнију конвенцију у
овој области. Конвенција, предвиђа да национално законодавство у вези
са давањима за случај несреће на послу и професионалних болести треба
да штити све запослене (укључујући ученике у привреди) у приватном
и јавном сектору, подразумевајући задруге и у случају смрти храниоца
породице, прописане категорије корисника.
Конвенција бр. 121 садржи одредбе о обухваћеној популацији и
осигураним случајевима, распону и минималним износима накнада,
условима квалификованости и мерама које се тичу надлежности за
исплату накнада.
Србија је такође ратификовала и Конвенцију бр. 102 о минималним
стандардима социјалног осигурања из 1952. године. Ратификовањем
Конвенције бр. 121, део VI (Накнада у случају повреде на раду)
Конвенције бр. 102 више не важи, јер је замењен вишим стандардима
који су садржани у Конвенцији бр. 121. Ипак, у члану 29. Конвенције бр.
121 потврђено је да опште одредбе Конвенције бр. 102 настављају да се
примењују на заштиту права у случају повреда на раду. То обухвата и
члан 71. Конвенције бр. 102, у којем стоји да се „давања предвиђена овом
конвенцијом, као и административни трошкови финансирају колективно
кроз доприносе за осигурање или порезе, или и кроз доприносе и кроз
порезе”. Очигледно да начин финансирања накнада за привремену
спреченост за рад у случају повреде на раду и професионалне болести,
како је регулисан Законом о здравственом осигурању није у складу са
цитираном одредбом Конвенције, с обзиром да представљају директну
одговорност послодавца, а да се не финансирају кроз систем осигурање,
односно кроз порезе.
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Најзад, за Србију је такође обавезујућа и Конвенција МОР-а бр. 19 о
једнаком третману страних и домаћих радника у односу на обештећења
за несреће на раду садржи одредбе којима се регулише остваривање
права за случај повреде на раду.
Наиме, према одредбама Конвенције, свака држава која је
приступила Конвенцији дужна је да држављанима страна уговорница
те Конвенције у случају несрећа на раду осигура једнак третман, као
и сопственим држављанима. Одредбе ове Конвенције се примењују у
случају непостојања билатералног уговора о социјалном осигурању.
4. Анализа различитих модела
Као што је наведено, у Србији се права по основу на раду и
професионалне болести остварују у системима здравственог осигурања
и пензијског и инвалидског осигурања.
Постојећи систем обухвата свеобухватну заштиту, међутим
садржи и одређене проблеме:
• непостојање наменских доприноса за ова давања, постојеће
доприносе сносе подједнако и запослени и послодавац, иако је
у системима осигурања за случај повреде на раду уобичајено
да доприносе за ова давања сносе послодавци;
• накнаде за привремену спреченост за рад услед повреде на
раду и професионалне болести сносе директно послодавци,
иако потврђене међународне конвенције прописују да се ове
накнаде морају финансирати из доприноса или пореза;
• постојећим прописима није уређено ни питање накнаде
штете запосленом, нарочито у ситуацији када послодавац
није применио све мере за безбедност и здравље на раду.
Недостатак уређености обезбеђивања накнаде штете која је
настала повредом на раду или професионалним обољењем
проузрокује дуготрајне судске поступке у којима запослени
тешко долази до праведне накнаде;
• садашње стање не обезбеђује подстицаје за превенцију повреда
на раду и професионалних обољења.
Оснивање посебног фонда осигурања - једно од могућих решења
ових проблема свакако би било оснивање посебног фонда осигурања
за случај повреде на раду и професионалног обољења, код кога би
се остваривала права из ове области. Овакво решење налазимо у
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законодавствима Италије, Швајцарске, Белгије, Немачке, Аустрије (где
постоји више оваквих фондова према категоријама осигураника).
Предности овог решења су свакако јединствена примена законодавства, лакше и брже остваривање права из ове области, доприноси који
су наменски издвојени за ову врсту осигурања, подстицаји за улагање у
превенцију код послодавца. У том случају доприноси би се финансирали
из средстава послодавца. Међутим, једна од мана овог система свакако
су и повећање трошкова због оснивања и деловања нове институције,
што свакако није занемарљиво у условима финансијске кризе у земљи.
Измене у постојећем систему- увести одговарајуће измене у
постојећем систему које би се односиле на промену начина финансирања
накнада за привремену спреченост за рад, тако што би се из директног
финансирања од стране послодавца пребациле на финансирање у оквире
постојећег система здравственог осигурања. Такође, морала би да се
дефинише јасна стопа доприноса која се издваја за давања по овом
основу.
Формирање нове грана социјалног осигурања - трећа могућност
би била и формирање нове грана социјалног осигурања за повреде на
раду у оквиру постојећег система социјалног осигурања. У овом случају
нова грана би била део неке од постојећих институција (Фонд ПИО
или РЗЗО-а). Овакве примере налазимо у законодавствима Бугарске,
Пољске, Француске.
Предности овог система такође би биле јединствена примена
законодавства, лакше и брже остваривање права из ове области,
доприноси који су наменски издвојени за ову врсту осигурања, с тим што
је овај модел изискује мање административних трошкова у односу на
самостални фонд с обзиром да користи ресурсе постојећих институција,
4.1. Модели финансирања
Питање свих питања будуће реформе ове области је свакако
финансирање претходно наведених давања, односно осигурања. У
системима осигурања за случај повреде на раду правило је да ова
давања финансирају само послодавци путем доприноса. Питање система
за утврђивање стопа доприноса поставља се посебно у земљама које
трансформишу своје планове осигурања из финансијске одговорности
послодавца у планове социјалног осигурања.
У упоредном законодавству наилазимо на неколико начина за
утврђивање стопе доприноса за ову врсту осигурања:
1. јединствене стопе;
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2. диференцијалне стопе по привредним гранама или разредима
ризика и
3. стопе засноване на претходном учинку.
Јединствене стопе - код система јединствених стопа, стопе
доприноса су исте за све послодавце, без обзира којој грани или врсти
делатности припадају, односно независно од ризика и опасности у тој
делатности.
Овај систем се заснива на солидарности, што је и једно од
основних начела у обавезном социјалном осигурању. Основна предност
овог система налази се у његовој једноставној примени: обрачун се
врши као и код других грана социјалног осигурања, наплата се врши у
оквиру наплате и других доприноса. Основна замерка би свакако била
дестимулисање послодавца да поштује и унапређује мере безбедности
и заштите на раду, с обзиром да стопа доприноса не зависи од ризика и
претходног учинка. У већини држава које примењују овај систем постоје
и корекције у виду повећања стопе доприноса за послодавце који се не
придржавају прописаних мера, плаћања пенала итд
Диференцијалне стопе - систем диференцијалних стопа полази
од тога да постоје велике разлике у погледу потенцијалног ризика
учесталости повреда на раду у зависности од привредне гране или
врсте делатности. У систему диференцијалних стопа, сваки субјекат
се класификује у одговарајући разред према делатности коју обавља
или према привредној грани којој припада. Затим се одређују стопе
доприноса за сваки разред ризика или сваку привредну грану. Код
овог система, иако на први поглед правичнији јер обезбеђује правичну
расподелу трошкова између различитих грана и послодаваца, ипак не
садржи основни принцип солидарности у социјалном осигурању.
Систем „бонус-малус”- код овог система стопе се утврђују према
претходном броју незгода код конкретног послодавца и/или на основу
мера за превенцију незгода које је субјекат предузео. Систем почива на
оквирној стопи која се одређује у односу на привредну грану, а затим
се усклађује у зависности од претходног учинка послодавца.
Основна предност овог система је у заинтересованости послодавца
да спречи незгоде на послу, односно да у том циљу предузме све опште
и посебне мере заштите на раду, с обзиром да има директну корист
у зависности од успешности спречавања повреде. С друге стране,
у односу на претходна два овај систем је „најскупљи“ с обзиром на
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компликованост његове примене и велике административне трошкове
готово потпуно елиминише принцип солидарности.
5.Закључак
Реформе спроведене у последњих 15 година у постојеће три
гране социјалног осигурања (здравственог осигурања, пензијског и
инвалидског осигурања, осигурања за случај незапослености) имале
су углавном за циљ рестрикцију постојећих права. У том смислу
тешко је очекивати да било који модел будућег система осигурања за
случај повреде на раду и професионалне болести може да доведе до
проширења постојећих права. Међутим, он мора да има за циљ пре свега
превенцију повреда на раду, да заинтересује и стимулише послодавца
да спречи незгоде на раду и да мере за безбедност и здравље на раду,
као и отклањање актуелних проблема у овој области.
Да би се ово постигло неопходно је претходно ојачати административне капацитете, отклонити проблеме у евидентирању повреда
на раду и професионалних болести, промовисати превенцију као
најисплативији начин проактивног решавања питања безбедности
на раду. Такође, у избору праве опције, од изузетне важности биће
ангажовање и активно учешће свих социјалних партнера.
Литература и извори
Петровић А. (2009). Међународни стандарди рада Ниш: Центар
за публикације Правног факултета у Нишу.
Brauning. D. and Kosthall. T.(2011). The return on prevention: Calculating the cost and benefits of investments in occupational sefety and health
in companies. Geneve: ISSA
Higutchi. T. (1986). System of Employment Injury Protection: An International Review. Bangkok: ILO
Трефалт В, Стајковић П. Савићевић Р. (2012). Повреде на раду и
професионалне болести. Београд: МНГ центар.
,,Сл. гласник РС” бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12.
,,Сл.лист СФРЈ- Међународни уговори” бр. 27/70.
,,Сл. гласник РС” бр. 107/05,109/05 и 57/11.
,,Сл. гласник РС” бр. 34/03, 64/04 -УС, 85/05, 101/05- др. закон,63/06УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12.
www.ilo.org
www.issa.int
281

Радоје Савићевић, Осигурање за случај повреде на раду,
радно и социјално право, стр. 273-282, XVII (1/2013)
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Ministry of Labour, Employment and Social Policy
INSURANCE IN CASE OF INJURY AT WORK AND OCCUPATIONAL
DISAESE - A NEW BRANCH OF SOCIAL INSURANCE
Summary
Rights in case of injury at work and occupational disease in the Republic of Serbia are provided under health insurance and pension and disability
insurance systems. The improtance of such entitlements and need to address
certain issues have been for a longer period indicating that there is a need to
introduce a separate system of insurance in case of injury at work and to regulate the subject matter by one legislative act. This paper outlays entitlements
provided at company level which are received as a result of injury at work
and occupational disease, and examines the existing problems concerning
their exercise as well as different models and systems of their introduction
into this type of insurance.
Key words: injury at work, occupational disease, prevention, indemnification
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МЕХАНИЗМИ ОГРАНИЧЕЊА И КОНТРОЛЕ ЗАРАДА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋа)
Апстракт: Због светске економске кризе и њеног озбиљног
утицаја на привреду Републике Србије почела је примена рестриктивне политике у домену потрошње јавног сектора, повећане
контроле и ограничење висине зарада у јавним предузећима.
Ова политика се у почетку спроводила кроз Закључке Владе и
усвајањем стратешких докумената, Закона о буџету и сл. да
би се у последњој години усвојила два значајна закона и велики
број подзаконских аката и уредби који ограничавају зараде запослених – највише и најниже зараде у јaвном сектору, односно ограничавају висину накнаде члановима органа управљања.
Усвојени закони уводе нове механизме контроле и појачану обавезу извештавања Управе трезора.
Такође, кроз усвајање Закона о јавним предузећима, поред
ограничења броја лица у органима управљања, предвиђени су
и додатни механизми контоле реализације усвојених програма
пословања јавних предузећа, а исплате зарада предвиђене програмима пословања условњене су и достављањем изјаве о месечном
измирењу обавеза предвиђених Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Кључне речи: јавна предузећа, максимална зарада, програми
пословања и ограничење накнаде органима управљања.

* Рад примљен: 30.06.2013.
Рад прихваћен: 18.07.2013.
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Од наступања светске економске кризе 2008. године и почетка
озбиљне кризе у Буџету Републике Србије кроз планове рада Владе
и друга стратешка документа, стратегије, мемеорандуме и смернице
посебно се истиче потреба веће контроле зарада и генерално смањења
трошкова у јавном сектору. Механизам контроле зарада и других
примања, пре свега бонуса–и расподеле добити прате се кроз редован
рад два, односно три министарства–министарства надлежног за послове
финасија (Министарство финасија и привреде) и министарства надлежног
за послове рада (Министарсва рада, запошљавања социјалне политике ) и
надлежних ресорних министарстава према делатности јавног предузећа,
праћењем исплате месечних зарада зпослених, при чему се нагласак
ставља на праћење исплате просечне зараде за све запослене у јавном
предузећу или друштву капитала (или зависном друштву капитала која
оснивају јавна предузећа), а које обавља делатност јавних предузећа, као
и праћењем исплате просечне зараде за пословодство која се приказује
и планира кроз програме пословања јавног предузећа. Механизам
контроле остварује се кроз праћење реализације програма пословања
који усваја осивач, односно Влада и који представља финасисјски оквир
кретања укупне потрошње јавног предузећа укључујући и планирана
средства за зараде.1
Повећана потреба уштеде, односно контроле и накнада
недостајућих средстава у Буџету РС огледа се у предлагању и покретању
низа мера која Владе преузима како би смањила буџетски дефицит.
Новина у постојећем систему контроле и очигледна намера да се
појача систем финасијске дисциплине је и чињеница да је у току прошле
године усвојен Закон о максималним зарадама у јавном сектору, којима
се ограничава зарада директора предузећа на максималан износ око
169.315,56 РСД нето2 увећана за припадајући минули рад, али се такође
одређује и висина најниже зараде запослених, изједначавањем њихове
зараде са платама запослених у државној управи и то сводећи висину
плате најнижих извршилаца (возача, администратора, курира или референата у писарници и сл.) на ниво плате у четвртој, петој или шестој
групи послова намештеника у државној управи , ограничавајући тако и
најниже зараде у јавним предузећима на око 28.000,00 РСД нето увећно
за припадајући минули рад конкретног запосленог лица3.
1
Уредбa о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.
( «Службеном гласнику РС», бр. 5/06 )
2
Члан 2. Закона o максималним зарадама у јавном сектору („Службени гласник
РС „бр.93/12)
3
Закон о државним службеницима и намештеницима („Службени гласник РС
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Правни оквир за уређење зарада и праћење потрошње везане за зараде запослених у овој области који се огледа и у контроли запошљавања
и других врста ограничења, чине известан број закључака Владе које
ћeмо поменути, Закон о буџетском систему, Закон о јавним предузећима,
Закон о утврђивању максималих зарада у јавном сектору (Сл. гласник
РС; бр. 93/12), Закон о буџету за 2013.г., посебна фискална правила, али
и одређена стратешка документа и политика коју Влада спроводи што
заједно даје печат уређењу ове области. Посебно Фискална стратегија
за 2013 са пројекцијама за 2014 и 2015. годину (усвојена од Владе РС у
новембру 2012. године) опредељује висину могућег увећања зарада на
годишњем нивоу за наредне две године, па према томе у свом пословању
јавна предузећа и јавне службе (или буџетски кориснци генерално) су
обавезни да се крећу у постављеном финасијском овиру, што надлежна министраства прате кроз извршење усвојеног програма пословања
јавних предузећа, односно и других инструмената контроле који се
користе за буџетске кориснике.
Значајан механизам контроле представља редовна/месечна активност Министарства финансија и Министарства рад која редовно прате
начин и висину исплате зарада у јавним предузећима и пре исплате, а
ово врше кроз контоле и овере образаца (ППОД и ЗИП) неопходних за
исплату зарада у јавним предузећима. Поступак и начин овере обрзаца
и њихов сарджај ближе је уређен Уредбом о контроли исплате зарада
у јавним предузећима.4
У случају премашаја средстава предвиђених за месечну квоту или
повећања просечне зараде по запосленом, или повећање броја планираних
извршилаца по усвојеном програму пословања јавног предузећа, може
се у поступку контроле одбити овере образаца и ускратити исплата
зарада запосленима у јавним предузећима.5
Ограничење зарада у јавном сектору резултира стриктном
применом Закона о буџетском систему. Наиме, измене овог закона које су
извршене крајем септембра 2012. године6, и којим се у примени за 2013.г.
на основу члана 27е даје финсијски оквир у ком се морају ускладити
„ бр. 93/12) и Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС „бр.34/01,62/06-др.закон,116/08- др.закон, 92/11, 99/11- др.)
4
Уредбa о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.
( «Службеном гласнику РС», бр. 5/06 )
5
Члан 8. став 2, Уредба о контроли исплате зарада у јавним предузећима,
„ Ако предузеће изврши исплату зарада супротно одредбама ове уредбе, оснивач ће
предузети одговарајуће мере у складу са законом.»
6
Закон о буџетском систему («Службени гласник РС» бр. 54/09,73/10,101/11 и 93/12)
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финасисјки планови директних и индиректних буџетских корисника.
Оквире пословања посебно је ускладити са овим чланом, а посебно
повећања средстава намењених за зараде запослених на годишњем
нивоу.
У складу са Законом о буџетском систему у току 2013. године,
зараде се планирају тако што се основна зарада из октобра 2012. г.
увећава за 2 % у периоду април –септембара и за додатних 0,5 % у
периоду октобар – децембар.7
Такође, овај закон кроз посебна фискалних правила има за циљ
да се промени структура јавне потрошње у правцу смањења текућих
расхода и повећања јавних инвестиција. Појединачне плате и пензије
у децембру 2010.години повећане су за 2%. Овај раст био је прилично
уједначен и у наредне две године да би се у току 2013. године плате и
пензије повећале за 2% за период април-септембар, а у октобру 2013.
године, плате и пензије ускладиће се са стопом раста потрошачких
цена у претходна три месеца.8
Правни oснов за ограничење зараде директора јавних предузећа
и наканада за органе управљања (пре доношења Закона о максималним
зарадама у јавном сектору)
Закон којим је у ранијe било уређeно пословање јавних предузећа
предвиђаo je праћење њиховог пословања кроз донесене програме
пословања.9
Претходни Закон о јавним предузећима и обављању делатности
од оппштег интереса познавао је механиазам ограничења везан за
планирање висине зараде директора као и ограничење накнаде за органе
управљања. Закључак Владе 05 Број: 120-738/2010 од 28. јануара 2010.г.
предвидео је максималну висину зараде директора тако што је утврђен
највиши износ нето зарада у висини која не прелази шестоструки износ
просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, која је исплаћена
у Републици Србији за децембар 2009. године.
Пре доношења овог закључка Владе, памтимо непопуларну праксу
да су зараде појединих директора јавних предузећа биле енормно високе–
чак близу плате гувернера Народне банке – а на потребу ограничења
7
Законом о буџетском систему ) члан 27е
8
Извор Закон о буџетском систему –члан 27.е
Закон овим чланом предвиђа да-Фискална правила која регулишу кретање плата и
пензија примењиваће се и након 2014. године, све док учешће пензија у ДБП не достигне
10% а учешће плата 8 % ДБП.
9
Закона о јавним предузећима и обављању делатнсти од општег интереса
(«Службени гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005–испр. и 123/07).
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указивали су неутрални експерти Међународног монетарног фонда
и Светске банке у поступку одобрења кредита Републици Србији и
праћење јавне потрошње које је показивало слабе механизме контоле
и ограничења.
Значајне примедбе ових светских институција биле су присутне
у одобравању новог задуживања РС и Влади је указивано на потребне
резове ради могућности измирења доспелих финасисјких обавеза. Указивано је више пута од светских финасијских ауторитета да је потребно извршити оштрију контролу и извршит смањење трошкова у овом
сегменту јавне потрошње, а Влада је кроз усвојени Закључак пронашла
начин ограничења висине зарада директора јавних предузећа који је
показао значајне позитивне резултате. Закључак Владе који је усвојен
тада је је био реално могући инструмет ограничења, јер је Влада оснивач јавних предузећа, у том тренутку није постојао законски основ
ограничења зарада. Тек касније, кроз усвајање стратешких докумената
и спровођења рестриктивне политике потрошње у јавном сектору, створени су предуслови за законско ограничење потрошње, што се показало
као делотворан механизам одрживости фискалне политике.
По подацима Републичког завода за статистику у децембру 2009.
године, просечна зарада износила је нето 36.789 РСД 10 што је значило да
је зарада директора у јавном сектору била ограничена на износ од 220.734
РСД и третирала се као максимална зарада у јавном предузећу. Наравно,
тада важећи Закон о јавним предузећима, ни садашњи Закон, као ни
Закон о раду не ограничава привредне субјекте (јавна предузећа) да
самостално уреде, односо донесу акт о систематизацији радних места у
предузећу и изврше такву организацију послова која одговара потребама
јавног предузећа и природи делатности коју обавља. А свакако, величина
јавног предузећа и потреба спровођења сложених послова условљавали
су да се поред високе зараде генералног директора исплаћују и бројне
високе зараде осталих руководилаца који су управљали појединим
сегментима јавног предузећа. Тако да није био значајно ограничен ни
број осталих руководећих запослених, али се у програмима пословања
исказивало колико лица чине пословодство јавног предузећа. Такође,
величина јавног предузећа, врста делатности коју обавља и низ других
фактора опредељивао је број чланова органа управљања – чланова
управног одбора јавних предузећа који су, такође примали накнаду за
10 Извор сајт http://www.praksa.rs/aktuelni_podaci.php , а податак према саопштењу
Републичког завода за статистику
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свој рад.11 Стога се значајна маса средстава јавног предузећа намењена
органима управљања у ширем смислу (директора, пословодства и органа
управљања) одливала на ове зараде и накнаде зарада. Овај сегмент јавне
потрошње био је предмет бројних критика финасисјких стручњака и
захтевао је озбиљније уређење и прецизирање механизме контроле.
Висину накнаде за чланове управног одбора и накнаде за чланове
надзорног одбра утврђивао је сам управни одбор јавног предузећа, а са
последњим изменама овог закона предвиђено је да пословодство чине
директор и надзорни одбор јавног предузећа 12, а да чланови надзорног
одбора имају право на накнаду за свој рад чију висину одређује оснивач.13
Ово је разумљиво јер се обављањем делатности од јавног
значаја бави неколико десетина јавних предузећа14 (око 35 јавних
предузећа основаних на републичком нивоу, ивестан број основаних
од територијалне аутономије и око 600 јавно-комуалних предузећа
основаних од јединица локалне самоуправе) која поред различите
делатности коју обављају, имају и различите облике капитала, а свакако
и различит број запослених. Управо превелика прозивка директора
јавних предузећа везано за висину зараде коју добијају допринела је да
се крајем прошле године (2012. г.) усвоји Закон о максималним зарадама
у јавном сектору, али се члини да ефекат очекиване уштеде у буџету
још не може у целини да се сагледа, али ћемо податке и ефекат примене
имати после прве године примене закона.
Објективна тешкоћа у контроли зарада директора јавних предузећа
представља и чињеница да је у тада важећем закону о јавним предузећима
11 Члан 11 (-Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Службени гласник РС», бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005–испр.)
„Органи јавног предузећа јесу: 1) управни одбор, као орган управљања; 2) директор,
као орган пословођења; 3) надзорни одбор, као орган надзора.“
12 „Члан 11. (-Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Службени гласник РС», бр. 25/2000, и последња измена објавњена у 123/07др.закон), „Органи јавног предузећа су: Надзорни одбор, као орган надзора над радом
директора; Директор, као орган пословођења. Директор и надзорни одбор јавног
предузећа чине управу јавног предузећа. Оснивачким актом или статутом јавног
предузећа може се утврдити начин и избор извршних директора.“
13 У складу са чланом Члан 13., „Председник и чланови надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору, чију висину одређује оснивач,
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе или аутономне покрајине, на
основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања јавног предузећа,
која зависи од пословних резултата друштва.“
14 Извор података, образложење предлога Закона о комуналној делатности из
2010. године
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постојала норма која упућује да је обављање послова директора било
уређено у складу са Законом о раду.
На недовољно ограничење висине зараде управо најплаћенијих
запослених, директора јавних предузећа утиче и чињеница да се на
њихов радно-правни положаја примењивао Закон о раду, па према члану
48. Закон о раду, став 3. предвиђа да директор може да обавља наведене
послове и без заснивања радног односа, а да се у том случају међусобна
права, обавезе и одговорности директора уређују уговором (у складу
са оснивачким актом јавног предузећа и другим општим актима нпр.
правилник о организацији и систематизацији радних места). Дакле15,
Закон о раду предвиђа да директор не мора бити лице које је у сталном
радном односу или које прима искључиво зараду у јавном предузећу,
јер то могу бити лица који са делом радног времена обављају послове
директора јавног предузећа или друштва капитала које је организовано
за обављање послова од јавног интереса. Имајући у виду да члан 202.
Закон о раду предвиђа могућност допунског рада запосленог, односно да
запослени који обавља пуно радно време код једног послодаваца може без
икаквих додатних услова да обавља послове директора у неком јавном
предузећу, јер нема ниаквих сметњи да запослени који има закључен
уговор о раду са пуним радним временом код једног послодаваца, не
закључи и уговор о допунском раду са другим послодавцем, с тим што
уговор о допунском раду може бити највише до 30%, односно једне
трећине пуног радног времена.
Уговором о допунском раду утврђују се право на новчану накнаду
и друга права и обавезе по основу овог рада. Закон о раду чланом 202.
став 3. једино намеће обавезу да се уговор о допунском раду закључује
у писаном облику.16
Запослени који закључује уговор о допунском раду, мора
послодавцу код ког обавња допунски рад да достави потврду од
послодавац код ког обавља рад са пуним радним временом, а што је
услов за обављање допунског рада.
Често се у пракси постављало питање дали једно лице које код
једног послодвац обавља рад са пуним радним временом, може код другог
послодаваца да обавља послове директора. Према важећем мишњељу
Министаства рада и социјалне политике из 2009. године (мишљење бр.
011-00-00523/2009-02 од 23.07.2009. године) 17 запослени који ради пуно
15 Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/05,61/05,54/09 и 32/13) Члан 48 ст. 3-6
16 Закон о раду Члан 202.
17 Јовановић Ј., (2013), Допунски рад, Информатор часопис за финансијскско
–правни консалтинг Cekos In, Број 10-11/2013 стр. 151-161,
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радно време код једног послодавац може обављати послове директора
или послове лица које води послове ако код послодаваца нема директора,
највише до једне трећине радног времена ако је код послодаваца
предвиђено у систематизацији радних места да послове директора или
лица које води послове, ако нема директора, може обављати до једне
трећине пуног радног времена, ако је код тог послодвац предвиђено да
такве послове може обављати са једном трећином пуног радног времена.
За обављање ових послова лице које их обавља обавезно је да закључи
писани уговор и има право на накнаду и друга примања која немају
карктер зараде.18
Према томе, послове директора јавног предузећа може да обавља
и лице које поред закљученог уговора о пуном радном времену код
једног послодавац може да обавља и послове директора кроз допунски
рад у јавном предузећу највише до једне трећине пуног радног времена.
У садржају уговор о дпунском раду важно је дефинисати врсту,
време и начин обављања посла и начин и висину исплате награде за
рад. Уговором о допунском раду за директора јавног предузећа може
да се уговори и врста послова које обавља, одговорност, бонуси и
награде, ограничења у управљању у смислу финасисјких износа према
оснивачком акту и дужина (рок) закљученог уговора и начин његовог
раскида/престнка и други еленти које уговорне стране процене као
битне.
Имајући у виду могућност модалитета закључења уговора о
обављању послова директора јавног предузећа (уговор о раду на одређено
време, уговор о раду на неодређено време, уговор о допунском раду или
уговор са непуним радним временом) јасне су тешкоће у ограничењу
зарада ових лица.
Механизми контроле и ограничење висине накнада за чланове
органа управљања у јавним предузећима
Са изменама у Закону о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон) поред промене која се десила
у промени органа управљања јавних предузећа који су поред до тада
постојећих управних одбора, који се укидају, предвидели да су директор
и надзорни одбор јавног предузећа сада органи управљања. Предвиђено
је да су у складу са чланом 11. овог закона19 органи управљања директор
18 Закон о раду, , («Службени гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) Члан
118. став 1. тачка од 1) до 4)
19 Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон) Члан
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и надзорни одбор, смањен је, односно ограничен број чланова надзорног
одбора, а надзорни одбора који утврђује политику јавног предузећа и
надзире њено остваривање и врши надзор над радом директора. Што
значи да са усвојеним изменама, директор и надзорни одбор јавног
предузећа чине управу јавног предузећа.
У циљу споровђења уштеда у буџету и ограничења висине накнаде
за органе управљања у јавним предузећима, јавним агенцијама и
организацијама обавезног социјалног осигурања, Влада је ограничила
ову висину доношењем Закључак Владе 05 број: 120-4780/2008 од
6.11.2008.г. и определила да је нето накнада члановима управних
и надзорних одбора не може бити виша од износа једноструке нето
просечне зараде по запосленом у Републици за октобар 2008.г. која је
износила 34.311 РСД. У овој 2013. години, накнада износи 41.558 РСД а
податак се користи из просечне зараде за октобар 2012. године 20..
На овај начи прецизније се прати сегмент јавних расхода и обавеза
у сегменту зарада директора и органа управљања у знатно бољој мери
него што су то дотадашњи инструменти контроле дозвољавали.
На основу Закона о биџетском систему постављени су основни
принципи и смернице фискалне политике, а утврђују се и правила и
процедуре на основу којих се установљава фискални оквир, како би се
обезбедила дугорочна одрживост фискалне политике.
Такође, кроз усвојену Фискалну стратегију за 2013. годину и са
пројекцијама за 2014. и 2015. годину, опредељени су и постављени оквири
у складу са смерницама за израду средњорочних планова и пројекцијама
средњорочног оквира расхода предвиђених Фискалном стратегијом, који
садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака
за период од једне или три године
Напомиљем да важећи Закон о јавним предузећима («Службени
гласник РС « бр 119/12), опредељује и значајно другачију организацију
органа управљања јавним предузећима на тај начи што јавна предузећа
дели на једнодомна која имају мање од 1.000 запослених и дводомна
који имају преко 1.000 запослених лица. Па према томе једнодомна
јавна предузећа имају надзорни одбор (који броји укупно пет чланова)

11.„Органи јавног предузећа су: Надзорни одбор, као орган надзора над радом директора;
Директор, као орган пословођења.Директор и надзорни одбор јавног предузећа чине
управу јавног предузећа.“
20 Извор сајт http://www.praksa.rs/aktuelni_podaci.php , а податак према саопштењу
Републичког завода за статистику
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и директора, а двдомна ЈП имају надзорни одбор, извршни одбор и
директора.21
Свакакао јавна предузећа су од доношења Закона била у обавези
да ускладе своја оснивачка и опта акта са новим Законом и да у року од
два месеца од ступања на снагу закона, а на основу претходно добијене
сагласности оснивача – Владе или јединица локалне самоуправе на
оснивачка акта, а потом да усвојену промену ускладе и са програмима
пословања и определењем масе средстава за зараде у оквиру програма
пословања конкретног јавног предузећа.
Према томе, ако се узму у обзир законом предвиђени рокови за
пуну примену Закона о јавнм предузећима претпостављам да ћемо
финасисјки ефекат примене овог закона моћи делимичмо да сагледамо
тек у последњем кварталу 2013. године, а стварне уштеде моћи ће да се
сагледају до краја 2013. године. Очигледно да су инструменти контроле
зарада директора и органа управљања јавних предузећа од првобитно
донетих закључака Владе, постепено кроз законе и стратешке документе
постали прецизно дефинисан начин контроле расхода у јавним
предузећима који ће се примењивати у њиховом будућем пословању.
Доношење Закона о максималним зарадама
у јавном сектору и домен примене
Неколико месеци пред доношења Закона о јавним предузећима
усвојен је Закон о максималним зарадама у јавном сектору. Овај закон
уређује максималне и минималне зараде у јавном сектору, а односи
се на јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, а такође и на јавне агенције,
организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама,
организације обавезног социјалног осигурања, правним лицима над
којима Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица
локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више
од 50% капитала.22
Овај закон не примењује се на запослене у Народној банци Србије,
Агенцији за борбу против корупције, Агенцију за контролу летења
21 Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС « бр 119/12) члан 11.»
Управљање у јавном предузећу може бити организовано као једнодомно или дводомно.
У случају једнодомног управљања, органи друштва су: 1) надзорни одбор; 2)
директор. У случају дводомног управљања, органи друштва су:1) надзорни одбор;2)
извршни одбор; 3) директор.»
22 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник
РС „ бр. 93/12) члан 1 .став 1
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Србије и Црне Горе, Државну ревизорску институцију, Фискални савет,
високообразовне и научне установе, ваздухопловно особље чији послови
непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја и стручњаке
информационих технологија и генерално на јавне службе.
Такође, Закон о максималним зарадама не мора де се примењује и на
јавна предузећа која је Влада изузела од примене на основу критеријума и
мерила утврђених Уредбом о критеријумима и мерилима за утврђивање
конкурентности у јавном сектору.
У Закона утврђено је да се максимална зарада у јавном сектору
одређује множењем највећег коефицијента за положај утврђеног законом
којим се уређује плате државних службеника и намештеника и основице утврђене законом о буџету за текућу годину, а Законом о платама
државних службеника и намештеника („Службени гласник РС бр.62/06 и
99/10) највећи коефицијент за прву групу послова износи 9, па тако према законом предвиђеном ограничењу зарада директора у јавном сектору
–множењем основице од 18.443,96 РСД са коефицијентом 9 добијена је
максимална зарада за октобар 2012. године у износу од 165.995,55 РС. Ова
зарада може да се увећа максимално за минули рад директора, а све до
марта 2013. године се исплаћивала у овој максималној вредности, када
је због Закључка Владе којим је усвјена висина нових коефицијената и
нови коефицијент се повећао за 2% и износи 18.812,83 РСД, а зарада од
априла до септембра 2013. године износи 169.315,47 РСД.
Применом Закона о максималним зарадама у јавном сектору јавна
предузећа су предвидела обавезу да у циљу уштеде финасисјких средстава и повећања финасисјке дисциплине, односно рацонализације зарада
у јавном сектору, изврше исплату разлику између зараде која је била
предвиђена у њиховим важећим програмима пословања за 2012. годину
за директоре и пословодство јавног предузећа и исплаћене максималне
зараде која је уведена усвајањем овог закона. Исплата наведене разлике
врши се у Буџет РС, а услови су предвиђени посебним правилником.23
у року од десет дана од дана коначне исплате зараде.
Ипак и поред ограничења висине зараде која овај закон предвиђа
за велики број наведнеих субјеката, Влада је оставила могућност да
се поједина јавна предузећа или агенције на које се закон примењује
изузму од његове примене на основу Уредбе о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у јавном сектору – “Сл. гласник
РС” бр.103/2012. Овом уредбом остављена је могућност да се зарада
23 Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Службени
гласник РС „ бр. 100/12 који садржи Образац извештаја о исплаћеним зарадама
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руководилаца у јавном предузећу и правном лицу, уз поднети предлог који разматра оснивач, односно Влада може по основу њиховог
варијабилног дела зараде бити већа до 30% од износа који предвиђа
Закон о максималним зарадама у јавном сектору, а на основу чињенице
да јавно предузеће нема конкурентност на тржишту, па према томе има
право на предвиђено увећање зарада директора тог јавног предузећа.
Мерила за обрачун и исплату варијабилног дела зараде утврђује
Влада. а до сада су могућност овог уређења критеријума остварила
ЈП Транснафта, ЈП Емисиона техника и везе и ЈП ПТТ саобраћаја
Србије, Србијагас, а још известан број јавних предузећа је у процедури
разматрања ове могућности предвиђене Уредбом.
Специфичност овог закона је свакако уведено извештавање, који
представља механизам спорвођења контроле висине стварно исплаћених
личних зарада запослених на које се Закон примењује.
Ограничења зарада помоћно-техничком особљу у јавном сектору
Поред ограничења зараде директора које Закон о максималним
зарадама предвиђа, ограничење се односи и на најниже плаћена лица,
односно лица која обављају послове помоћно-техничког особља, а
представљају послове који нису из основне делатности.
Ови пратећи и помоћно технички послове у ЈП су истоврсни
пословима намештеника из четврте, пете и шесте групе послова
према прописима о државним службеницима и намештеницима, па
уговорена зарада не може бити већа од износа који се добија множењем
коефицијента за радно место намештеника према платној групи у којој
се радно место налази и основице утврђене Законом о буџету РС за
текућу годину.
Применом овог члана и смањењем зарада најниже плаћених
послова у јавним предузећима и другим правним лицима на које се
овај закон односи (посебно у организацијама обавезног социјалног
осигурања), изазвала је велики револт ове групе запослених и синдиката,
који су осетили да су на овај начин повређени и обесправљени, јер су
изгубили до сада стечена права.
Примена ових прописа и скупа других који су донети ради јачања
финасијске дисцилине и евидентирања свих исплата јавних предузећа
односе се и на примену Закона о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама који је почео да се примењује од марта
2013. године, а који условљава јавна предузећа, да пре исплате зараде,
Министарству надлежном за послове финасија доставе доказ о измирењу
финасијских обавеза у претходном месецу, као услов исплате зараде
запосленима у складу са масом предвиђеном у програму пословања.
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Доношење ових прописа наметнуло је низ мера администрирања
и евидентирања, али се на тај начин успоставља користан механизам
контроле и реалног увида у пословање и трошкове јавних предузећа,
а тиме и преузете обавезе државе у јавном сектору и расхода који се
измирују.
Начин доношења програма пословања јавних
предузећа и финасијска ограничења у усклађивању
зарада према новом Закону о јавним предузећима
Зараде у јавним предузећима24 и друштвима капитала који
обављају послове јавних предузећа, предузећима односно зависним
друштвима капитала, која су основала јавна предузећа обрачунавају
се и исплаћују у складу са Законом о јавним предузећима и програмом
пословања које је њихов надлежни органи у обавези да донесу, а на које
сагласност даје Влада кao оснивач ових предузећа.
Нови Закон као и Уредба о начину и контроли исплате зарада
у јавним предузећима предвиђа обавезу да се већ у децембру текуће
године донесе програм послованја за наредну годину, али ипак пракса
показује да се само појединим случајевима ова обавеза и извршава у
предвиђеном року.
Предузеће које не донесе годишњи програм пословања до почетка
календарске године за коју се Програм доноси, обрачунава и исплаћује
зараде највише до укупног износа средстава за зараде утврђеног Програмом пословања за претходну годину, односно на начин и под условима утврђеним тим програмом. Касније по доношењу и усвајању новог
програма пословања за текућу годину, јавна предузећа врше обрачун и
исплату разлике зараде из Програма пословања за претходну годину
до висине масе средстава предвиђене по новом програму пословања за
сваки месец у тој години.
Закон о јавним предузећима садржи детаљно елементе које програм пословања садржи, а њиме се посебно уређује укупна маса за зараде
у јавном предузећу. Битни елементи који програм садржи односе се и
на елемнте за целовито сагледавање политике зараде и запослености у
том предузећу, односно зависном друштву капитала, критеријуми за
одређивање зараде пословодства и одређивање накнаде за рад чланова
управног и надзорног одбора, планирани извори прихода и позиције рас24 Закон о јавним предузећима усвојен је 15. децембра 2012. године. Ступио је
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС“, број 119/12 (17. 12. 2012.
г. је објавњен,а примењује се од 25. 12. 2012. године).
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хода по наменама, планирани начин расподеле добити јавног предузећа,
елемнти за целовито сагледавање цена производа и услуга које јавно
предузеће пружа.
Овим документом по месецима предвиђа се маса средстава плнирана за зараде запослених на годишњем нивоу, број запослених, број
новозапослених, пословодство као и њихове просечне зараде, планирано
укидање појединих организационих целина. и на месечном нивоу се
утврђују просечне зараде свих запослених.
Обавеза доношења програма пословања односи се на само јавно
предузеће, али и на зависна предузећа која је само јавно предузеће
основало. Уколико предлог програма јавног предузећа премаши задате
финасисјке параметре везане за увећање зарада, тада министарсво
надлежно за послове финасија и рада дају негативно мишљење на
достављени предлог и јавно предузеће не може да добије сагласност
Владе као оснивача за тако предвиђено прекомерно трошење средстава.
Мере које Влада може предузети преко надлежних министарстава
задужених за праћење финасисјске дисциплине и непоштовања смерница
економске политике Владе.
Ако се усвојени програм пословања јавног предузећа чији је
оснивач Република Србија, као и зависних друштава капитала чији је
оснивач то ЈП, не спроводе у складу са смерницама економске политике
Владе, нарочито у делу политике зарада и запошљавања, као и у
погледу редовности у роковима плаћања према привредним субјектима,
министарсво финансија и министарство надлежно за послове рада неће
извршити оверу образаца које Влада прописује за контролу обрачуна и
исплате зарада у јавним предузећима.
Такође, Уредба о начину и контроли исплате зарада у јавним
предузећима предвиђа контролу на нивоу аутономна покрајина,
односно јединица локалне самоуправе тако да министар надлежан
за послове финансија може издати налог да се привремено обустави
пренос припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа
аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде Граду
Београду, односно пренос трансферних средстава из буџета Републике
Србије јединици локалне самоуправе.
Закон о јавним предузећима предвиђа и нову обавезу ЈП, а која
се односи на обавезу достављања тромесечне извештаје о реализацији
програма пословања паралелно министарству надлежном за послове
финансија, рада и трговине, као и рересорном министарству, кроз који
се прате и други значајни параметри потрошње јавног предузећа.
296

Наташа Завођа, Механизми ограничења и контроле зарада у јавном
сектору..., радно и социјално право, стр. 283-300, XVII (1/2013)

Законом о буџетском систему (чл. 27.е) и Закон о буџету ѕа 2013
годину даје финсијски оквир у ком се мора донети финасисјки план
повећања у делу зарада према томе у 2013. години зараде се планирају
тако што се основна зарада из октобра 2012. г. увећава за 2 % у периоду
април –септембара и за додатних 0,5 % у периоду октобар – децембар.25
Како је усвојени нови Закон о јавним предузећима има сасвим
кратку примену свега 9 месеци, још је рано процењивати пуни ефекат
уштеде коју он кроз ограничења броја лица у органима управљања,
предвиђа веће обавезе ЈП и у повећаном извештавању о спроведеним
активностима предвиђеним усвојеним програмом пословања. Али свакако већ сада се може уочити да је знатно повећана финасијска дисциплина и да добрим увезивањем са Законом о максималним зарадама
у јавном сектору и Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама26 законодавац спровео знатно озбињнији
степен контроле јавних предузећа, од оног који је постојао до сада.
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MECHANISMS OF LIMITATIONS AND CONTROL OF WAGES
IN THE PUBLIC SECTOR (PUBLIC ENTERPRISES)
Summary
Due to the global economic crisis and its severe impact on the economy
of the Republic of Serbia implementation of restrictive policies has started
in the area of public sector spending, increased control and limit the amount
of salaries in the public sector.
This policy was initially implemented through the Conclusion of the
Government and the adoption of strategic documents, Law of the Budget and
the like, and in the last year two important laws are adopted and a number
of by-laws and regulations that restrict employees’ wages–the highest and
lowest salaries in public sector, that limit the amount of compensation to
members of the management body’s.
Adopted laws introduce new mechanisms of control and enhanced
reporting obligation of the Treasury.
Also, through the adoption of the Law on public sector , in addition to
the limited number of people in management, additional mechanisms of control of implementation of the adopted programs of public sector are provided,
and the payment of wages planned by business program are conditioned by
the submission of the monthly settlement of obligations stipulated by the Law
of the terms of settlement of financial obligations in commercial transactions
Keywords: public sector, the maximum wages, business programs and
limit compensation of the management bodies.
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СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВОСАДАШЊОСТ И ИЗАЗОВИ
Апстракт: Социјално предузетништво препознато је као
један од начина решавања проблема велике незапослености и
сиромаштва, а посебно изузетно тешког положаја одређених
друштвених група у Републици Србији. Са циљем развоја овог
концепта, Влада Републике Србије утврдила је Предлог закона
о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалном
предузећу (у скупштинској процедури), базиран на искуствима
других земаља, али пре свега на карактеристикама и потребама
наше земље. Уређивањем начина социјалног укључивања и
запошљавања одређених друштвених група кроз социјално
предузетништво, као и начина рада и облика организовања
социјалних предузећа, креира се правни оквир за подстицање
развоја тзв. трећег сектора, доприноси постизању позитивних
економских и социјалних ефеката, отелотворује политика
смањења сиромаштва, подстиче друштвено одговорно
пословање и свеобухватно спровођење политике социјалне
кохезије, а посебно се реализују обавезе Републике Србије у смислу
спровођења процеса европских интеграција и усаглашавања
различитих политика. Све наведено је специфичан изазов са
којим се наше друштво у целини сусреће.
Кључне речи: социјално предузетништво, социјално предузеће,
смањење сиромаштва, социјална инклузија.

* Рад примљен: 04.08.2013.
Рад прихваћен: 22.08.2013.
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I Преглед стања - сиромаштво грађана
Повећање сиромаштва грађана, смањење запослености и повећање незапослености и неактивности становништва неки су од
највећих проблема са којима се Република Србија данас суочава. Ови
проблеми изазивају социјалну искљученост појединца и истовремено, у
великој мери доприносе повећању броја корисника различитих услуга
социјалне заштите и прималаца новчаних социјалних помоћи. Број
сиромашних грађана који не могу да задовоље ни основне животне
потребе константно се повећава последњих година, а процена је да је
испод линије сиромаштва око 700.000 лица.
Треба имати у виду да се сиромаштво дефинише као вишедимензионални проблем који, поред недовољних прихода за задовољење
основних животних потреба, подразумева неадекватан приступ
образовним, здравственим и услугама социјалне заштите, као и велике
тешкоће при запошљавању1. Сиромаштво и социјална искљученост
су блиски појмови, али између њих постоје разлике. Искљученост се
више схвата као процес који појединце спречава да учествују у свим
аспектима живота једног друштва, зато што су сиромашни, зато што
немају основне компетенције или зато што су дискриминисани. С друге
стране, сиромаштво се више схвата као стање недовољних средстава, пре
свега прихода, да би се адекватно учествовало у друштвеном животу.
Методологија за мерење сиромаштва у Републици Србији
упоредива је са стандардима Европске уније (у даљем тексту: ЕУ)
и прилагођена националном извору података (Анкета о потрошњи
домаћинства, Републички завод за статистику). У Првом националном
извештају о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици
Србији2, назначене су процене према којима је, после периода значајног
смањења (2002-2008. године), апсолутно сиромаштво у Републици Србији
почело да расте у 2009. години, као последица погоршања показатеља на
тржишту рада узрокованих ефектима светске економске кризе. Стопа
апсолутног сиромаштва повећана је са 6,1% у 2008. на 6,9% у 2009.
години, а тренд раста апсолутног сиромаштва настављен је и даље, те је
током 2010. године, забележена стопа апсолутног сиромаштва од 8,8%.
Процењује се да је најугроженије становништво руралних подручја,
посебно у централној Србији, деца до 14 година старости, необразовани,
незапослени и неактивни, међу којима се посебно издвајају поједине
категорије, као: Роми, интерно расељена лица, особе са инвалидитетом,
социјално угрожени и др.
1 Стратегија за смањење сиромаштва у Србији-Влада Републике Србије 2003.
година
2 Влада Републике Србије, 2009. година
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Када се говори о упоредивости података, на основу прописа о
званичној статистици, Републички завод за статистику је половином
2013. године, по први пут на територији Републике Србије, спровео
Анкету о приходима и условима живота (СИЛК). Ово истраживање ће
у потпуности бити усклађено са истраживањем које се спроводи у свим
земљама ЕУ, са циљем да се прикупе подаци о приходима, сиромаштву,
социјалној искључености и условима живота. СИЛК се у ЕУ спроводи
једном годишње и сматра се најрелевантнијим истраживањем за
праћење сиромаштва, социјалне укључености, неједнакости и животног
стандарда, кроз показатеље о проценту сиромашних, прагу ризика
од сиромаштва, јазу односно дубини сиромаштва, неједнакостима у
расподели дохотка, здравственом стању и слично.
Како резултати овог истраживања још увек нису објављени,
могуће је сагледати новије податке о стопи запослености, незапослености
и неактивности, имајући у виду да се проблем сиромаштва као последица
негативних ефеката економске кризе рефлектује на смањење привредних
активности и потражње за радном снагом. Ради илустрације, стопа
запослености је у 2008. години износила 53,7%, док је у 2012. години стопа
запослености свега 44,2% у априлу месецу, односно 46,4% у октобру3
(извор Анкета о радној снази, у даљем тексту: АРС). Број незапослених,
односно стопа незапослености, континуирано расте од 2008. године
када је била 14,4%, док је у 2012. години чак 26,1% у априлу месецу као
последица значајног броја отказа у првом кварталу 2012. године, док се
касније тржиште рада стабилизовало након овог шока са почетка године
и почело да функционише и бележи благи раст запослености што се
директно одразило на пад стопе незапослености у октобру 2012. године
на 23,1%. Са друге стране, и стопа неактивности у истом периоду расте
(са 37,3% на 39,6%).
Кретање основних индикатора тржишта рада

Старосна
категорија
15-64
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Извор: АРС, Републички завод за статистику
3 Републички завод за статистику
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Укупан број запослених лица радног узраста (15-64), према
подацима АРС-а из октобра 2012. године, износи око 2.201.000, док
број незапослених, као и стопа незапослености, континуирано расте
од 2008. године до октобра 2012. године када је забележен пад стопе
незапослености. Укупан број незапослених лица радног узраста (15-64),
према подацима АРС-а из октобра 2012. године, износи око 661.000.
Пад стопе незапослености лица радног узраста од 3 процентна поена
у октобру у односу на април 2012. године проузрокован је радним
ангажовањем на пословима углавном привременог или сезонског
карактера, највећим делом у сектору пољопривреде, а затим и у сектору
прерађивачке индустрије, државне управе и у трговини, из ког се разлога
тешко може очекивати даљи, континуирани пад стопе незапослености.
Број активног становништва радног узраста (15-64) у октобру
2012. године износи око 2.863.000 лица, а број неактивног становништва
радног узраста у истом месецу износи око 1.880.000 лица.
Посебан проблем лежи и у чињеници да тржиште рада у Републици Србији карактеришe неусклађеност између понуде и потражње
радне снаге, појачана нескладом у квалификационој и старосној структури, висока дугорочна незапосленост, висока стопа незапослености
лица са нижим и средњим нивоима образовања, уз велике регионалне
диспропорције. Удео дугорочно незапослених лица (оних који посао траже годину дана и дуже) је висок и у 2012. години износи око 78%. Дуго
чекање на запослење доводи до губитка мотивације, знања и смањивања
могућности за запошљавање.
Поред поменутог, код послодаваца постоји стални напор за
подизањем продуктивности и смањењем трошкова пословања, у циљу
опстанка у условима тржишне конкуренције. Ова тенденција резултира
смањењем броја запослених (вишак запослених) и ретким добијањем
прилика за поновно радно ангажовање посебно старијих радника,
припадника појединих друштвених група, као што су избегла и расељена
лица, припадници одређених етничких група, лица недовољног
образовања, са застарелим знањима и сл., из ког разлога, без могућности
да обезбеде средства за живот и допринесу побољшању свог социјалног
положаја, ове категорије лица у стању социјалне потребе, дуго остају
на маргинама друштва.
II Политика смањења сиромаштва
Поменутим Првим националним извештајем о социјалном
укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији, наглашено
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је да ће од момента стицања статуса државе кандидата за чланство у
ЕУ, Република Србија бити у обавези да, на позив Европске уније (ЕУ),
изради Заједнички меморандум о социјалном укључивању (Joint Inclusion Memorandum - JIM), којим ће се ажурирати постојеће политике, које
се само делимично баве питањима социјалног укључивања, и развити
стратешки оквир који ће узети у обзир читав спектар искључености.
Концепт социјалне инклузије мотивисан је дакле постојећим стањем
али и опредељењем Републике Србије за спровођење процеса европских
интеграција и потребом усаглашавања различитих политика које воде
делотворнијој социјалној кохезији.
Политика смањења сиромаштва, у складу са најбољим
традицијама земаља ЕУ, подразумева истовремено дефинисање и
спровођење политике социјалне инклузије, те је, поред повећања
обухвата корисника услуга социјалне заштите и омогућавања што
лакшег приступа тим и другим услугама, потребно на свим нивоима
предузимати специфичне међусекторске мере са посебним нагласком
на осетљиве и маргинализоване групе становништва.
Међутим, питања социјалног укључивања и смањења сиромаштва
представљају трајно опредељење сваке социјално одговорне државе.
Децентрализација и подстицање развоја регионалне и локалне политике
запошљавања и посебно развој сектора социјалног предузетништва,
јесу темељ политике смањења сиромаштва и један од њених основних
приоритета.
III Социјално предузетништво у ЕУ
У ЕУ концепт социјалног предузетништва се појављује у новијим
документима, попут документа о активном укључивању (интегрисани
приступ који промовише активацију радно способног становништва и
социјалну партиципацију свих, а три стуба чине програми обезбеђења
минималног дохотка, приступ квалитетним услугама и инклузивно
тржиште рада). За укључивање најосетљивијих на тржиште рада
препоручује се: подршка социјалном предузетништву и заштићеном
запошљавању, финансијска укљученост и микро-кредити, различите
врсте финансијских подстицаја за запошљавање осетљивих група и
отварање нових послова у сектору услуга, нарочито на локалном нивоу.
Документима ЕУ назначено је и да је потребно дефинисати
оквир и институционалну подршку развоју и промоцији социјалног
предузетништва са циљем јачања овог сектора. Неопходно је уклањање
правних и практичних препрека, укључујући и одсуство једнаких услова
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пословања социјалних предузећа и профитних предузећа. Потребно је
креирати мрежу подршке за развој социјалног предузетништва, као и
укључивање социјалних предузећа у активне мере запошљавања.
Такође, потребно је узети у обзир и препоруке из Европске
платформе за борбу против сиромаштва и социјалне искључености:
„Предложити мере за подизање квалитета прописа који се односе
на фондације и задруге с циљем унапређења њиховог пословања” и
„Спроводити информативне активности о користима које доноси
социјална економија намењене кључним јавним и приватним актерима
(укључујући јавне службе и предузетнике) и олакшати приступ
релевантним финансијским програмима ЕУ за актере који се баве
социјалном економијом, између осталог путем пружања подршке развоју
партнерстава у погледу мера активне инклузије”.
У земљама ЕУ у пракси постоје различити облици организовања
социјалног предузетништва с обзиром на услове и специфичности
сваке земље, што даје могућност да свака земља развије управо онај
тип социјалног предузетништва који одговара њеним условима. Оно
што је, међутим, заједничко за све облике организовања социјалног
предузетништва, јесте да нису профитно оријентисани, што значи да
се остварена добит поново улаже у циљу даљег равијања делатности
одређеног облика социјалног предузетништва. Дакле, социјално
предузетништво почива на изразито етичким, хуманим принципа
узајамне солидарности и одговорноси према оним члановима друштва
који нису у стању сами да се укључе у оштре услове тржишне
конкуренције. Поред запошљавања, којим се оваквим лицима даје
могућност да превазиђу сиромаштво, овај тип предузетништва омогућује
овим лицима укључивање у друштво и развијање свести о личној
одговорности. Циљ социјалних предузећа је развој локалних заједница,
често су основана од стране групе грађана а дистрибуција профита
је изразито лимитирана јер се исти реинвестира у мисију социјалног
предузећа.
Међутим, на нивоу ЕУ не постоји посебна правна регулатива о
социјалном предузетништву. Недостатак посебне правне регулативе
последица је несагласности земаља чланица ЕУ у погледу саме садржине
појма и концепта социјалног предузетништва/социјалних предузећа, као
и чињенице да је социјално предузетништво неравномерно развијено
у овим државама. Ипак, се у земљама ЕУ социјалном предузетништву
посвећује значајна пажња.
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Тако, у Европском парламенту од 1990. године делује група за
социјално предузетништво, а сам парламент је усвојио низ резолуција које
се баве овим питањима. Од посебног значаја је Резолуција о социјалном
предузетништву из 2009. године, у којој се, између осталог, констатује
да је социјално предузетништво хетерогени концепт, који се различито
регулише у земљама-чланицама и за које се користе и други називи
(економија солидарности, трећи сектор, социјална економија, итд),
али да, незвисно од националних разлика, овај концепт има одређене
заједничке црте, које укључују: демократски начин организовања,
радничка партиципација, социо-економски циљеви (а не стицање
добити), начело солидарности, волонтирања и друштвене одговорности.
Осим активности Европског парламента на овом подручју,
Европска комисија је 2010. године објавила документ „Европа до 2020:
европска стратегија за паметан, инклузивни и одрживи раст”. Овим
документом идентификују се приоритети и циљеви ЕУ у наредних десет
година, како би се превазишле последице глобалне економске кризе и
осигурало водеће место у међународној подели рада, те се предлажу три
узајамно комплементарна приоритета у циљу даљег развоја социјалнотржишне економије: паметни развој (економија заснована на знању и
иновацијама); одрживи развој (промоција ефикасније, компетативније
и еколошки напредне економије); и инклузивни развој (висока стопа
запослености, у функцији територијалне и социјалне кохезије). Када је
реч о инклузивном развоју, истиче се нужност преузимања мера којм ће се
обезбедити континуирано образовање и преквалификација радне снаге,
повећати процентуално учешће запослених жена, обезбедити јачање
концепта социјалне одговорности предузећа и смањити сиромаштво.
Европска комисија је и у оквиру Платформе за борбу против
сиромаштва и социјалне искључености покренула Иницијативу за
социјално пословање која дефинише социјално предузетништво и
социјална предузећа као она која треба да служе интересима локалних
заједница (нпр. социјални, еколошки циљеви) а не стицању профита.
Наводи се да да ова предузећа запошљавају најрањивије групе и тако
доприносе социјалној кохезији, запошљавању и смањивању неједнакости.
Коначно, нешто агресивнију улогу у промовисању социјалног
предузетништва на нивоу ЕУ има Економско-социјални комитет, који
је саветодавно тело Савета Министара и Европског парламента. Тако се
у „Мишљењу о социјалној економији и социјалном предузетништву”,
из 2011. године, истиче да су социјална предузећа кључни елемент
европског социјалног модела, подржавају се напори Европске комисије за
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стварање политичког оквира и акционог плана за промоцију социјалних
предузећа, сугерише да следећи циклус програмирања структуралних
фондова ЕУ експлиците садржи подршку оснивању и деловању
социјалних предузећа, предлаже реформа правила о јавним набавкама,
како би се боље уважиле специфичности социјалних предузећа, итд.
Узимајући у обзир да не постоји међународно прихваћена
дефиниција социјалног предузетништва и социјалних предузећа,
препорука у погледу националних регулатива иде у правцу да свака
земља треба да развије свој правни оквир који ће уважавати добру
праксу, а приликом избора критеријума за дефинисање социјалних
предузећа најбоље је да се одреди „најмањи заједнички именитељ”
ових предузећа као нпр. непрофитни циљеви, лимитирана дистрибуција
профита, континуирана продаја добара/услуга одређеном субјекту и сл.
IV Социјално предузетништво у Републици Србији
У условима велике незапослености и изузетно тешког положаја
одређених друштвених група у Републици Србији, кристаслисао се
захтев да се проблем адекватно реши. Једна од мера којима се може
утицати на наведене негативне трандове јесте развој тзв. социјалног
предузетништва, или трећег сектора, што може у великој мери да
ублажи последице претходно наведених проблема у привредном
развоју и да у значајној мери ублажи проблеме запошљавања лица
која из различитих разлога нису конкурентна на тржишту рада. И
поменутим Првим националним извештајем о социјалном укључивању
и смањењу сиромаштва у Републици Србији, развој сектора социјалног
предузетништва назначен је као начин решавања постојећих проблема
и правац деловања политике смањења сиромаштва. Овим извештајем су
као кључни проблеми развоја социјалног предузетништва у Републици
Србији идентификовани: неадекватан правни оквир, недовољно улагање
у људски капитал, отежан приступ изворима финансирања, порески
третман, недостатак статистичког праћења, што је карактеристично и
за земље у окружењу.
Концепт социјалног предузетништва може да помогне да се
појединим категоријама лица кроз могућност запошљавања омогући
социјално укључивање, а тиме допринесе и напретку друштва у целини.
При том, треба нагласити да је неспорно да је већ доста учињено постојећим
законским прописима из области социјалне заштите, запошљавања и
осигурања за случај незапослености (посебно запошљавања особа са
инвалидитетом), задругарства, удружења грађана и др. али овде је реч
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о специфичној категорији лица која из неког разлога нису у довољној
мери обухваћена свим активностима предивђеним овим прописима.
Према извештајима који се односе на сoциjaлнo укључивaње и
смaњeње сирoмaштвa кoнстaтовано је дa je у Републици Србији већ
постоје специфична „социјална предузећа” (преко 1.000) међу којима су
најбројније задруге, удружења грађана, предузећа за запошљавање особа
са инвалидитетом и зависна тзв. „спин-oф” предузећа чији су оснивачи
удружења грађана. Међу најважнијим циљевима ових предузећа су
подршка различитим осетљивим групама, локални развој и развој
предузетништва.
На основу свега наведеног, може се закључити да је и у нашој
земљи социјално предузетништво реалан и пожељан модел за постизање
социјалног укључивања и запошљавања одређених друштвених група,
поготово имајући у виду и одредбе Устава према којима се, у смислу
забране дискриминације, наводи да се не сматрају дискриминацијом
посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне
равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима.
V Предлог закона о социјалном предузетништву
и запошљавању у социјалним предузећима
У смислу наведеног, Влада Републике Србије, априла 2013.
године, утврдила је Предлог закона о социјалном предузетништву и
запошљавању у социјалном предузећу (у скупштинској процедури),
базиран на искуствима других земаља, али пре свега на карактеристикама
и потребама наше земље. Предложеним прописом уређује се начин
социјалног укључивања и запошљавања одређених друштвених
група као и начин рада и облик организовања социјалног предузећа,
примерени условима, потребама и могућностима наше земље, док се,
са друге стране, кроз укључивање локалне самоуправе у проналажење
послова или обављање одређених послова из надлежности тих јединица
локалне самоуправе, омогућава одрживост ових предузећа докле год
имају статус, односно испуњавају законом предвиђене услове.
Социјално предузетништво се овим предлогом закона уређује
као организована друштвена делатност од јавног интереса чији је
првенствени циљ помоћ и подршка за самосталан и продуктиван живот
радно способних појединаца који већ остварују права или услуге из
области социјалне заштите и из области запошљавања-дакле већ су
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у институцијама система препознати као најугроженије категорије
становништва.
На овај начин се подстиче и заједничко обављање послова и
ближе повезивање установа за социјални рад и Националне службе за
запошљавање, које ће, по први пут на овај начин заједнички деловати,
што представља међусекторско повезивање пружалаца услуга и, у складу
са искуствима земања ЕУ, нужно доводи до позитивних резултата.
Посебно се подстиче укључивање и локалне самоуправе, јер је
незапосленост и сиромаштво грађана проблем који се може решити
најбоље на локалном нивоу. При томе се локална самоуправа укључује
тако што јој се обезбеђују средства за даље подстицање оснивања и
рада социјалних предузећа, под условом да претходно постигне извесне
резултате и запосли 10% најугроженијих лица са своје територије. Тиме
се омогућава и одрживост ових предузећа, односно њихова перспектива
континуираним обезбеђивањем послова.
Шта су уствари социјална предузећа? То су предузећа која
запошљавају најмање 80% материјално и социјално угрожених лица,
лица којима је угрожено достојанство и егзистенција (корисници
новчаних социјалних помоћи, дугорочно незапослени старији од 50
година, избеглице и расељена лица, особе са инвалидитетом, самохрани
родитељи и супружници из породица у којима су оба брачна друга
незапослена, лица која се суочавају са различитим егзистенцијалним
тешкоћама - жртве трговине људима, злостављања, зависници од
алкохола или дрога, по повратку са издржавања казне затвора и сл.).
Само када су у питању особе са инвалидитетом социјално предузеће
мора да запошљава 60% ових лица, имајући у виду радну способност
и учинак који могу постићи. Обавезивањем запошљавања поменутог
процента лица постиже се решавање егзистенције не само тих лица
него и њихових породица и деце, а са друге стране онемогућава се да
они који лакше могу да се запосле уживају повластице предвиђене за
социјална предузећа.
Ова предузећа се могу основати у различитим формама, и то као
привредна друштва, предузетници, задруге, удружења грађана... а и
могу обављати најразличитије послове - производње, пружања услуга
социјалне и здравствене заштите, пољопривреде, угоститељства, туризма,
занатства, очувања природе, рециклаже... Оваква предузећа може да
оснује свако правно и физичко лице. Њихови производи носе посебно
обележје – знак, како би свима били препознатљиви. Ова предузећа
остварену добит улажу у очување и повећање броја нових радних
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места и унапређење услова рада у самом предузећу, а другу половину
добити улажу у Буџетски фонд за подстицање развоја социјалног
предузетништва чиме се подстиче даљи развој овог сектора, а средства
користе искључиво за финансирање мера подстицања запошљавања и
одржања запослења у социјалном предузећу, унапређење производних
програма и услуга, увођење стандарда, побољшање квалитета производа
и пружених услуга, као и за програме помоћи социјалним предузећима
у случају проблема у њиховом пословању .
Услови за стицање статуса социјалног предузећа су врло широко
постављени, а процедура је крајње једноставна – довољна је само пријава
министарству, што омогућава лако и једноставно оснивање и почетак
рада ових предузећа.
Социјално предузеће стиче статус социјалног предузећа под
условом да:
1. запошљава најмање 5 лица, од којих у односу на укупан број
запослених запошљава најмање 80% корисника, односно
најмање 60% корисника – особа са инвалидитетом, а ако
послује у статусу предузетника да, поред корисника оснивача,
запошљава најмање још једног корисника;
2. омогућава запосленима информисање и консултовање, односно
учествовање у управљању и одлучивању о битним питањима у
вези са њиховим радноправним статусом, посебно корисника,
на начин уређен општим актом социјалног предузећа;
3. запосленим корисницима исплаћује зараду чија висина не
прелази износ просечне зараде по запосленом у Републици
Србији према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике;
4. остварује опорезиву добит сразмерну обиму производње и
укупном броју запослених;
5. половину средстава од остварене добити након опорезивања
улаже у очување, повећање броја и отварање нових
радних места, унапређење услова рада, оспособљавање
и усавршавање, задовољење потреба запослених и других
корисника, односно заједница којима корисници припадају,
а другу половину у Буџетски фонд за подстицање развоја
социјалног предузетништва.
Предлогом закона је утврђени и да социјално предузеће обавља
послове у различитим областима којима се доприноси постизању
циљева његовог оснивања, као што су: 1) производње добара и пружања
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различитих услуга, посебно услуга у области социјалне и дечије заштите,
као и заштите особа са инвалидитетом; 2) заштите и унапређења здравља,
науке, образовања и васпитања, културе и уметности; 3) очувања
природе, заштите животне средине, комуналној, делатности сакупљања
секундарних сировина и рециклаже; 4) коришћења алтернативних
извора енергије; 5) пољопривреде, угоститељства, туризма; 6) занатства
и посебно промоције и обнове старих заната и домаће радиности; и 7)
другим областима.
Све је дакле усмерено на олакшавање спровођења разноврсних
предузетничких идеја и омогућавање њихове брзе реализације.
У циљу олакшавања приступа финансијама за различите облике
социјалног предузетништва, отворене су могућности које већ постоје
преко досадашњих извора финансирања и подстицаја, али је омогућен
приступ финансирању и кроз: наменске трансфере, финансирање услуга
социјалне заштите, активну политику запошљавања, субвенције за
запошљавање, подршку самозапошљавању, различите облике обуке
и додатног образовања, професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом, гаранцијске шеме за осигурање
банкарског кредита, и сл. Такође, било би неопходно да се постојећи
програми финансирања унапреде, а ради остваривања одрживости
и даљег развоја социјалног предузетништва, законом се предвиђа
остваривање пореских и других подстицаја – из области јавних набавки,
фискалне полиитике, доприноса за обавезно социјано осигурање,
државне помоћи и др.
Овај закон свакако доноси неоспорне позитивне социјалне ефекте,
интерресорно и регионално повезивање различитих актера, али у
перспективи доприноси и смањењу укупних потребних средстава за
социјалну, па поред социјалног и хуманог, регулисање ове материје
има и своје економско оправдање. При том треба нагласити да је
улога државе, као и јединица локалне самоуправе у функционисању и
развијању социјалног предузетништва изузетно значајна, како у погледу
стварања неопходног економског, законодавног и организационог
система, тако и стимулисањем грађана да се определе и укључе у овај
вид предузетништва, а посебно када су у питању неразвијена подручја.
Истовремено, доношење и посебно спровођење овог закона представља
специфичан изазов за све актере, али и друштво у целини, од чега
директно зависе и резултати који се могу очекивати, односно ефекти
који се могу постићи, поготово имајући у виду смањење сиромаштва и
искључености најугроженијих категорија становништва у Србији.
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Tatjana Prijic
Head of improvement group for protection of people with disabilities
Ministry of Labour and Social Policy
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP - PRESENT AND CHALLENGES
Summary
Social entrepreneurship is recognized as one among the instruments
and tools to address the issue of increased unemployment and poverty, in
particular extremely cumbersome position of certain social groups in the
Republic of Serbia. With the objective to develop such a concept, the Government of the Republic of Serbia has adopted the Proposal of the Law on
Social Entrepreneurship and Employment in Social Enterprise (submitted
to the Parliament for reading and adoption), based upon the experiences of
other countries, in particular on the features and requirements of our country.
Regulating the method of social inclusion and employment of the relevant
social groups by way of social entrepreneurship as well as the manner in
which social enterprises operate and organize themselves, ensures setting
up of the legal framework within which so called third sector is to be further
developed and promoted, poverty reduction policy duly effected, socially responsible business activity encouraged and overall and comprehensive social
cohesion policy implemented, and specifically, obligations of the Republic of
Serbia under the European integration process with the due approximation
of different policies. All this is a unique challenge facing the overall society.
Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, poverty reduction, social inclusion.
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Петар Стајковић,
Републички фонд за здравствено осигурање

Стручни чланак*
UDK: 349.3:364.32

ЗАШТИТА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У ОСТВАРИВАЊУ
ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Апстракт: Овај рад обрађује заштиту осигураних лица у
остваривању права из обавезног здравственог осигурања у
Републици Србији у којој је систем обавезног здравственог
осигурања органозован по Бизмарковом моделу. Права из
обавезног здравственог осигурања обезбеђује Републички фонд
за здравствено осигурање, кроз закључење уговора са даваоцима
здравствених услуга а финансирају се претежно из доприноса
који представљају јавни приход.
Заштита права посебно је уређена Законом о правима пацијената
(Службени гласник РС бр. 45/13) и Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за
здравствено осигурање (Службени гласник РС бр. 68/13). У циљу
заштите права осигураних лица Републички фонд за здравствено
осигурање усвојио је низ мера и аката укључујући Стратегију
развоја здравственог осигурања, Правилник о контроли, и Правилник о листама чекања, што све доприноси побољшању доступности здравственог осигурања и успешнијој заштити осигураних лица у остваривању права из обавезног здравственог
осигурања.
У складу са наведеним у раду је извршен посебан осврт на напред
цитиране и остале прописе који регулишу ову материју у функцији
приказа начина заштите осигураних лица у остваривању права
из обавезног удравственог осигурања.
Кључне речи: Обавезно здравствено осигурање, осигурано лице,
осигураник, здравствена заштита.

* Рад примљен: 20.06.2013.
Рад прихваћен: 14.07.2013.
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У свету постоји више модела здравственог осигурања с тим што
се издвајају четири и то Бизмарков, Бевериџов, Семашков и Тржишни
односно предузетнички модел. Могуће је и комбиновање постојећих
модела јер велики број источноевропских држава има мешане системе
са тенденцијом преласка на Бизмарков модел, док део западноевропских
земаља напушта Бизмарков модел, па се може рећи да чистих модела у
изворном смислу готово да више нема.
1. Карактеристике Бизмарковог модела који је и код нас примењен
су: Финансирање из доприноса који се издвајају за обавезно здравствено
осигурање првеснетвено на терет обвезника уплате (послодавац, запослени...), управљање од стране представника послодаваца и осигураника,
одлучивање о правима и обавезама врше носиоци осигурања као имаоци јавних овлашћења, укљученост готово целокупног становништва у
систем обавезног здравственог осигурања уз одређене изузетке, заснованост на апсолутној солидарности и планирање подручја осигурања
заједно спроводе држава и носиоци. Овај модел постоји у Немачкој,
Француској, Аустрији, Луксембургу, Белгији, Чешкој, Јапану и бившим
Југословенским Републикама укључујући и Републику Србију.
2. Карактеристике Бевериџовог модела су: финансирање из пореза
(буџет), системом управља и одлуке доноси непосредно држава односно
њени органи, укљученост целокупног становништва у систем обавезног
здравственог осигурања, заступљеност апсолутне солидарности, држава
планира подручје осигурања. Овај модел постоји у Енглеској, Ирској,
Скандинавским земљама, Канади, Аустралији и Новом Зеланду.
3. Карактеристике Семешковог модела су: финансирање из централног државног буџета, управљање одлучивање и планирање подручја
осигурања од стране Владе и Министарства здравља, укљученост целокупног становништва у систем обавезног здравственог осигурања,
апсолутна солидарвност. Овај модел не постоји више у Европи (био
је заступљен у Совјетском Савезу и замљама Варшавског пакта) а
примењује се у Кини, Северној Кореји, Куби, Монголији Вијетнаму...
4. Карактеристике Тржишног - предузетничког модела су: финансира се приватним средствима осигураника кроз приватна осигурања,
њиме управљају приватне компаније и агенције, темељи се на понуди
и потражњи, укљученост је заснована на добровољности, солидарност
не постоји односно сведена је на најнижу меру а планирање подручја
осигурања не постоји. Прихваћен је у САД, а у мањој мери у другим
државама.
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1. Основне инфомације о Републичком
фонду за здравствено осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту
Фонд) је правно лице са статусом организације за обавезно здравствено
осигурање чија је основна делатност да осигураним лицима обезбеде
остваривање права из области обавезног здравственог осигурања кроз
закључење уговора са даваоцма здравствених услуга. Ова дефиниција
је изведена из одредаба чл. 209. став 1. и чл. 177. став 1. Закона о здравственом осигурању.
Права и обавезе Фонда су
дефинисане Законом о здравственом осигурању и Статутом,
а управљачку и надзорну
функцију врше осигураници,
који су сразмерно заступљени
по броју и врсти у Управном и
Надзорном одбору. Спровођење
и остваривања здравственог
осигурања врши се у Дирекцији Фонда Покрајинском
Фонду и филијалама које
су организационе јединице
које се по правилу образују у
седиштима административних
округа, с тим што Закон (чл.201.
ст.3) изузетно дозвољава
могућност образовање филијале
ван седишта административног округа на основу одлуке Фонда уз
сагласност Владе. Филијале Фонда имају своје организационе јединице
(испоставе) а Статут предвиђа могућнос отварања истурених шалтера у
функцији обезбеђивања већег степена доступности остваривања права
из области здравственог осигурања. Из наведеног произилази да се
права из обавезног здравственог осигурања на територији Републике
Србије осварују на преко 180 локација, односно у Дирекцији Фонда,
Покрајинском Фонду, 31 Филијали и преко 150 испостава и истурених
шалтера.
Све организационе јединице су информатички повезане а
формирана је матична евиденција осигураних лица у коју се унос измена
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врши са дневном ажурношћу уз обезбеђивање заштите приватности
података о личности. Фонд је усвојио стандарде ИСО 9001 и 27001, има
око 2200 запослених у сталном радном односу и око 220 ангажованих по
другим основима, односно значајно мањи број запослених у односу на
број осигураника него у сличним организацијама у земљама у окружењу
и земљама Европске Уније, што демантује једну од устаљених предрасуда
о предимензионираном бирократском апарату. Број осигураних лица је
око 7.000.000 и варира, а годишњи буџет је нешто мањи од 2.000.000.000. евра, односно око 250 евра по осигураном лицу што је најмање издвајање
ове врсте у Европи. Примера ради у Хрватској се по осигураном лицу
издваја око 560 евра, а у Словенји преко 1300 евра, уз веома сличан обим
права из обавезног здравственог осигурања.
1.1. Финансирање обавезног здравственог осигурања
Средства за остваривање права из обавезног здравственог
осигурања обезбеђују се уплатом доприноса и других прихода у складу
са Законом о здравственом осигурању и Законом о доприносима за
обавезно социјално осигурање, представљају приход Фонда (чл.201
Закона о здравственом осигурању) и за запослене и послодавце се
обезбеђују на терет послодавца као обвезника уплате доприноса.
Финансирање дорпиноса за осигуранике из члана 22 Закона
о здравственом осигурању предвиђено је из буџета Републике у
складу са одредбама члана 204 истог Закона, с тим што то у пракси
најчешће није случај. Специфично за ову групу осигураника је што је
основица на коју се обрачунавају доприноси за њих далеко нижа него
у другим случајевима (15% од просечне месечне зараде у Републици)
али Република већ годинама не испуњава своје обавезе на име уплате
доприноса за ове осигуранике, па на годишњем нивоу Фонд по овом
основу остварује приход од око 600.000.000. динара у односу на законом
предвиђених око 13.000.000.000. динара, што износи мање од 5 евра по
глави за око 1.250.000 лица осигураних по овом основу. Средства за
уплату доприноса за осигуранике из члана 23 Закона који се укључују
обавезно осигурање обезбеђују сами осигураници.
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Приходи здравственог осигурања у 2011. години (табела 1)

»» 70% Доприноси на плате

»» 29% Доприноси ПИО и НСЗ
»» 0,3% трансфери из буџета –чл.22
»» 0,7% остали приходи

Расходи здравственог осигурања у 2011 години (табела 2)

»»
»»
»»
»»
»»
»»

46% зараде за 105.000 запослених у здравству
36% трошкви здравствене заштите
(лекови у ЗУ, енергенти, потрошни материјал)
12% лекови на рецепт
4% накнада за боловање путни трошкови
2% трошкови фонда

Подаци о приходима и расходима добијени су од финансијске службе
Фонда.

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање између
осталог утврђује основице доприноса и стопе доприноса на обавезно
здравствено осигурање. Основица на коју се обрачунава стопа доприноса
за запослене и послодавце је зарада, односно плата и накнада зараде,
док се за остале категорије појединачно утврђује, а исти Закон одређује
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најнижу и највишу основицу доприноса коју на годишњем нивоу чини
петострука просечна зарада у Републици у години у којој се обрачунавају
и плаћају доприноси. Стопа по којој се обрачунавају и наплаћују
доприноси за обавезно здравствено осигурање је 12,3%. У јавности су
честе полемике да ли је ова стопа превисока, односно да ли превише
оптерећује обвезнике уплате доприноса у поређењу са другим државама
и предлаже се разматрање могућности смањивање стопа. При овоме се
губе из сновни проблеми, а то су ниска основица и низак степен наплате
доприноса. Примера ради у Чешкој Републици се као незадовољавајућа
сматра наплата 96% доприноса, због чега се предузимају ванредне мере
за поправљање стања.
Остваривање права на обавезно здравствено осигурање условљено
је претхдном уплатом доприноса ако Законом о здравственом осигурању
није другачије прописано, што је као решење први пут предвиђено
Законом о здравственом осигурању из 2005. године. Ова материја је
детаљније разрађена у члану 142. Закона који условљава остваривање
права поседовањем оверене исправе о осигурању, коју врши матична
филијала на основу расположивих података, односно на основу доказа
о уплати доприноса. Накнадним решењем које је понуђено чланом
53. Закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању
(Службени гласник РС бр. 57/11) дата је могућност овере здравствене
исправе и осигураним лицима за које обвезник уплате доприноса
накнадно започне са плаћањем доприноса, а ова материја је детаљније
разрађена Правилником о исправи здравственог осигурања који је донео
Фонд.
Поступање супротно наведеним одредбама сматра се прекршајем
који је кажњава на основу члана 243. став 1. тачка 5. и става 2. Закона о
здравственом осигурању.
На жалост законско решење које предвиђа обавезност уплате
доприноса као предуслов за обезбеђивање одрживог финансијског
оквира за постојање поузданог функционалног система обавезног
здравственог осигурања није у потпуности прихваћено код нас што је у
више наврата доводило до притисака на стручну службу Фонда од стране
осигураника, послодаваца, синдиката, средстава јавног информисања
али и политичких структура да изврши оверу здравствених исправа
осигураним лицима без валидних доказа о уплати доспелих доприноса.
Донето је и више прописа који омогућавају мировање и отпис
доприноса за обавезно здравствено осигурање и ако је то супротно
императивној норми прописаној чланом 115 став 1. Закона о пореском
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поступку и пореској администрацији, а дугорочно гледано супротно је
и интересима осигураних лица јер може довести до урушавања система
обавезног здравственог осигурања и угрожавања здравственог стања
становништва. При овоме треба имати у виду да цитирани прописи на
различит дискриминаторски начин на штету здравственог осигурања
третирају доприносе за здравствено и пензијско осигурање за шта не
постоји прихватљиво објашњење.
Ситуација је додатно оптерећена чињеницом да су почетком
примене актуелног Закона о пореском поступку и пореској
администрацији 2002. године, а идентично решење је прихваћено
и одредбом члана 69. Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање, органзације обавезног социјалног осигурања (укључујући
и Фонд) изгубиле право да врше контролу обрачуна и уплате доприноса,
већ је ово овлашћење пренето на Пореску управу. На овај начин Пореска
управа је поред већ постојећег обима посла оптерећена додатним
обавезама чије успешно извршење захтева прецизне податке и ажурност
у евидентирању и наплати доприноса уз континуирану размену података
са организацијама обавезног социјалног осигурања, с тим што је то од
далеко већег значаја за Фонд здравственог осигурања него за Фонд ПИО.
Посебан проблем представља дугогодишња пракса послодаваца
која се састоји у избегавању законске обавезе истовремене исплате плата
и доприноса. Ово је делимично могуће превазићи применом казнених
одредаба предвиђених члана 72. Закона о доприносима за обавезно
социално осигурање, као и члана 30а Закона о пореском поступку и
пореској администрацији који предвиђа одговорност банака код којих
обвезник уплате доприноса има рачун ако омогуће исплате плата без
истовремене исплате доприноса за обавезно социјално осигурање,
а велика очекивања су и од примене Закона о централном регистру
социјалног осигурања. Позитиван помак направљен је и Законом о
изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социално
осигурање (Службени гласник РС бр. 47/13) којиме је у члану 9 дато
овлашћење Пореској управи да уколико послодавац у року од 3 дана од
исплате плата не изврши обрачун и уплату доприноса Пореска управа
по службеној дужности то уради.
Међутим једино дугорочно решење састоји се у стриктном
поштовању финансијске дисциплине, избегавању доношења прописа који
омогућавају изузетке од утврђених правила понашања, онемогућавања
„рада на црно„ и едукација грађана којима је неопходно објаснити да тезе
које се често чују у јавности као што су „сви имају право на здравствено
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осигурање без обзира на уплату доприноса„ и „здравље нема цену“
представљају демагошке фразе које се неодговорно користе у функцији
остваривања краткорочних циљева.
1.2. Осигурана лица и права из обавезног
здравственог осигурања
Закон о здравственом осигурању одређује осигурана лица и друга
лица осигурана за одређене случајеве и то:
• Осигуранике који су побројани у члану 17 и члану 22
Закона(лица за које се доприноси обезбеђују из буџета);
• Лица која се укључују у осигурање из члана 23 Закона;
• Чланови породица осигураника;
• Лица којима се у одређеним случајевима обезбеђују права из
обавезног социјалног осигурања
Обавезно здравствено осигурање обухвата осигурање за случај
болести и повреде ван рада и осигурање за случај повреде на раду
и професионалне болести и организовано је на основу Бизмарковог
модела, а спроводи се уз поштовање начела обавезности, солидарности и
узајамности, јавности заштите права осигураних лица и јавног интереса,
сталног унапређења квалитета, економичности и ефикасности.
Права из области обавезног здравственог осигурања дефинисана
су чланом 30. Закона о здравственом осигурању као:
• Право на здравствену заштиту;
• Право на накнаду зараде за време привремене спречености за
рад осигураника;
• Право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем
здраствене заштите.
Здравствене услуге које се обезбеђују на терет средстава обавезног
здравственог осигурања дефинисане су чланом 45. Закона о здравственом
сигурању, а обим, садржај, и стандарди права на здравствену заштиту
из обавезног здравственог осигурања уређују се општим актом Фонда,
који мора бити усклађен са планом здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања и Финансијским планом Фонда, доноси се на
годишњем нивоу и на њега сагласност даје Влада, после чега се обвајвљује
у Службеном гласнику Републике Србије. Фонд такође доноси општи
акт којиме уређује начин и поступак остваривања права из обавезног
здравственог осигурања на који сагласност даје Министарство здравља.
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1.3. Изазови и ограничења који се морају имати у виду
код заштите права осигураних лица у остваривању
права из обавезног здравственог осигурања
Обим и квалитет права из обавезног здравственогосигурања
директно зависе од финансијских средстава. У циљу заштите права
осигураних лица у остваривању обавезног здравственог осигурања
неопходно је сагледати и дефинисати начин превазилажења проблема
усклађивања очекивања и могућности, јер тренутно постојећи обим
права није у складу са финансијским могућностима, а из напред
наведеног се види да обим и садржај права морају бити усклађени са
Финансијским планом.
Табела 3

Доприноси Здравство

Доприноси ПИО
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Табела 4

Буџет РФЗО (мил. ЕВР-а)

Лекови на рецепт

Табела 5

		 		
Укупно средстава
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Број кутија лека

Број осигураника
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Из ових табела уочљива је тенденција умањења стопе доприноса
за здравствено осигурање, стагнирање и у једном тренутку умањење
укупних опредељених средстава за здравствено осигурање, уз
истовремено повећање трошкова за лекове издате на терет Фонда и
пораст потрошње лекова.
Због тога је Фонд предузео низ активности уз уважавање чињенице
да је сужавање постојећих права изузетно непопуларно, због чега је
размотрена могућност рационализације потрошње и бољег организовање
система здравственог осигурања. Како тренутно није реално очекивати
повећање стопе за обрачун доприноса или основица и значајније учешће
буџета у обезбеђивању средстава за ову намену приступа се новим
обликцима финансирања здравствених услуга које Закон о здравственом
осигурању већ познаје али нису у потпуности заживели, као што је
плаћање по опредељеном осигураном лицу (капитација) и плаћање по
дијагностички сродим групама болести и повреда (ДСГ) (чл.181).
У оквиру новог приступа финансирању разматра се могућност
увођења значајније партиципације (учешћа осигураних лица) у
трошковима одређених здравствених услуга, уз вођење рачуна да то
не утиче негативно на доступност здравственог осигурања. Ово решење
је примењено у земљама у окружењу укључујући Хрватску и Словенију
које имају далеко веће издвајање за обавезно здравствено осигурање али
су и поред тога процениле да је повећање учешћа осигураних лица у
трошковима обавезног здравственог осигурање неопходно. На овај начин
би се постигло смањење притиска на средства обавезног здравственог
осигурања али би се истовремено створитио простор за значајније развој
добровољног осигурања.
Фонд је усвојио Стратегију развоја здравственог осигурања у Србији
која је објављена на сајту, у току је интензивна активност на доношењу
и примени нових општих аката који ће значајно позитивно утицати на
заштиту права осигураних лица у остваривању обавезног здравственог
осигурања из области уговарања, контроле наменског трошења средстава
и извршења уговорних обавеза, Заштите права осигураних лица,
Листи чекања, замене здравствене књижице картицом здравственог
осигурања и обезбеђивања транспарентности рада пружалаца
здравствених услуга са којима Фонд има закључене уговоре. Посебна
активност усмерена је на информатизацију здравствених установа и
организовању централизованих јавних набавки за потребе здравства
и реорганизације стручних служби фонда. Израђена је инструкција о
обавезним садржајима који морају бити доступни и дневно ажурирани на
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сајтовима здравствених установа који пружају осигураним лицима све
потребне информације о слободним капацитетима и функционалности
опреме што осим информативног има и антикоруптивни ефекат.
2. Заштита осигураних лица у остваривању
права из обавезног здравственог осигурања
2.1. Остваривање и заштита права из обавезног
здравственог осигурања уз учешће стручно медицинских
органа, у управном поступку и управном спору
У одређивању врсте, обима и садржаја начина и поступка
остваривања права на здравствену заштиту осигураних лица учествују
стручно-медицински органи матичне филијале Фонда, и то изабрани
лекар, првостепена лекарска комисија и другостепена лекарска комисија
који имају законом одређене надлежности. Делатности изабраног лекара
регулисане су чланом 151, делатности првостепене лекарске комисије која
се састоји од 2 члана регулисане су одредбама члана 155, а делатности
другостепене лекарске комисије која се састоји од 3 члана регулисане
су одредбама члана 156. Закона о здравственом осигурању.
Против оцене изабраног лекара о привременој спречености
за рад до 30 дана по приговору који се подноси у року од 48 часова
одлучује првостепена лекарска комисија, а по приговору против оцене
првостепене лекарске комисије који се подноси у року од 3 дана од
саопштења оцене усмено или писмено одлучује другостепена лекарска
комисија што обезбеђује двостепеност у раду стручно медицинских
органа. Одлучивање по приговору је хитно а осигурано лице се о одлуци
обавештава писменим путем.
Уколико изабрани лекар злоупотреби своја овлашћења у поступку
остваривања права осигураних лица Фонд раскида уговор са њиме и
покреће иницијативу код Коморе здравствених радника за одузимање
лиценце за самостални рад. У случају да Фонд претрпи штету због
признавања права из здравственог осигурања супротно закону услед
активности изабраног лекара или лекарске комисије, има право да
покрене поступак за накнаду шете сходно одредбама члана 195 Закона
о здравственом осигурању.
О правима из обавезног здравтсвеног осигурања одлучује на основу
достављених доказа матична Филијала Фонда, без доношења решења
осим када је доношење решења предвиђено Законом (члан 172 Закона
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о здравственом осигурању), актом Фонда или када доношење решења
захтева осигурано лице или послодавац. У поступку остваривања права
примењују се одредбе Закона о општем управном поступку.
У случају да осигурано лице сматра да су у поступку повређена
његова права има право да покрене поступак за заштиту права пред
надлежним органом.
О правима у првом степену одлучује Филијала, а у другом степену
Фонд односно покрајински фонд за подручје аутономне покрајине ако
законом није другачије утврђено О праву на коришћење здравствене
заштите у иностранству и о упућивању на лечење у иностранство
одлучује у првом степену комисија Фонда коју формира Управни одбор,
а у другом степену Директор Фонда.
Против коначног акта Фонда којиме је одлучено о праву из
здравственог осигурању може се покренути Управни спор што је
новина предвиђена одредбама Закона о изменама и допунама Закона о
здравственом осигурању из 2011. год (Службени гласник РС бр. 57/2011)
и представља боље решење од решења које је било предвиђено основним
текстом Закона из 2005 године којиме је судска заштита једним делом
била обезбеђена пред судом опште надлежности, а једним делом у
управном спору што је стварало забуну међу осигуртаним лицима.
Актуелно решење обезбеђује бржу и квалитетнију судску заштиту и
значајно мање трошкови поступка што је у интересу осигураних лица.
У случају да осигуранио лице сматра да му је давалац услуга
неоправдано онемогућио остваривање права из обавезног здравственог
осигурања Фонд је дужан да му пружи стручну и правну помоћ (члан
176 Закона о здравственом осигурању) а дужан је и да врши контролу
извршења уговорних обавеза код давалаца здравствених услуга са
којима има закључен уговор.
2.2. Најчешћи облици повреде права осигураних лица
у остваривању обавезног здравственог осигурања
A) Посебан облик заштите права осигураних лица предвиђен је
одредбама 49а Закона о здравственом осигурању који забрањује даваоцима здравствених услуга, односно лицима запосленим код њих, да осигураним лицима наплаћују услуге обухваћене обавезним здравственим
осигурањем. Непоштовање ове одредбе санкционише се као прекршај
за правно и за одговорно лице а запослени код давалаца здравствених
услуга може због тога у складу са одредбама Закона о раду добити отказ
уговора о раду због теже повреде радне обавезе.
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Дакле даваоци здравствених услуга имају право да наплаћују осигураним лицима само оне услуге које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и прописани износ партиципације. Чињеница
је да се у пракси ове законске одредбе често крше од стране давалаца
здравствених услуга при чему се користи недовољна обавештеност и
специфични положај осигураних лица, али служба контроле Фонда,
уколико ове случајеве открије, предузима све потребне мере укључујући
покретање поступака и предлагање мера.
Б) За одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања које нису хитне може се
сходно члану 56. Закона о здравственом осигурању утврдити редослед
коришћења у зависности од медицинских индикација, и здравственог
стања као и датума јављања здравственој установи, с тим што време
чекања не може бити такво да може да угрози здравље или живот. Фонд
је надлежан за доношење општег акта који регулише врсту услуга за које
се могу одредити листе чекања, критеријуме, стандардизоване мере за
процену здравственог стања лица за стављање на листу, најдуже време
чекања неопходне податке и методологију за формирање листе, а овај
акт се доноси на основу стручно методолошке инструкције министра.
Саму листу чекања утврђује давалац услуга па су веома чести били
проблеми осигураних лица код одређивање места на листама чекања
због недоречености процедура и различитих критеријума у различитим
установама. Иста лица налазе се на листама чекања код више давалаца
здравствених услуга на разним местима, листе нису ажурне, на њима се
често налазе лица којима су услуге већ пружене а у неким случајевима
и лица која су преминула, одселила се или изгубила статус осигураног
лица.
Правилник о листама чекања усвојио је Управни одбор фонда на
седници одржаној 07.06.2013. године и чека се сагласност Министарства
здравља ради објављивања. Могуће су мање измене у коначној верзији.
Исти ће се примењивати од 01.01.2014. године а њиме је ова материја
регулисана веома прецизно. Овим општим актом решен је велики број
проблема који су уочени у пракси и то: врсте услуга за које се листе
формирају, критеријуми и стандардизоване мере за процену здравственог стања осигураног лица за стављање на листу, најдуже време чекања,
неопходни податци и методологија за формирање листе чекања , начин
информисања осигураног лица, лекара који је упутио лице и Фонда за
здравствено осигурање, о битним подацима са листе, изменама и допунама листе и брисању осигураних лица са листе, надзор над листом
чекања као и начин коришћења здравствене заштите мимо листе.
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Новина у приступу састоји се у томе што изабрани лекар који
осигурано лице упућује на пружање медицинске услуге, на основу
мишљења специјалисте и степена приоритета електронским путем
врши резервацију на листи чекања код оног даваоца услуга који може
најбрже да је пружи водећи при томе рачуна о слободним капацитетима
и о географским факторима. При овоме се води рачуна о степену приоритета. Осигурано лице може бити стављено на листу чекања и на
основу налаза и мишљења специјалисте здравствене установе у којој
је листа формирана.
Саму одлуку о стављање на листу врши искључиво специјалиста
у установи која ће услугу пружати, уз сагласност руководиоца оргнизационе јединице здравствене установе где се формира листа и Директора
установе. Правилник дефинише разлоге за брисање са листе чекања који
могу бити медицинске и техничке природе. Једно лице може се налазити само на једној листи чекања а Фонд има активну улогу у поступку
јер врши надзор над листама чекања о чему сачињава записник којим
констатује неправилности и предузимају мере у складуи са законом.
Такође је важно да и изабрани лекар и Фонд имају пун увид у капацитете
давалаца услуга, јер су исти дужни да листе чекања истичу на видном
месту и дневно ажурирају.
В) У неким случајевима је постојала неуједначена пракса рада
лекарских комисија Фонда због чега је у Дирекцији Фонда формирано
Одељење за уједначавање праксе рада лекарских комисија у оквиру
Сектора за здравствено осигурање и правне послове. У овом одељењу
су запослени лекари и правници, који прате рад лекарских комисија,
обрађују сложене случајеве, заузимају ставове по спорним питањима и
обезбеђује доследност при одлучивању. Фонд је такође донео Правилник
о медицинско доктринарним стандардима за утврђивање привремене
спречености за рад (Службени гласник РС бр.100/11) који је утврдио препоручена трајања привремене спречености за рад код одређених обољња
у трајању дужем од 30 дана што је додатно уједначило рад лекарских
комисија и обезбедило правну сигурност осигураних лица и једнакост
у остваривање права. У изради је Правилник који ће одредити препоручене дужине трајања привремене спречености за рад до 30 дана који
ће олакшати рад изабраним лекарима.
Г) Следећи проблем са којиме се суочавају осигурана лица у
остваривању права из обавезног здравственог осигурања је недовољна
информисаност осигураних лица о правима која имају , као и немогућност
да остваре ефикасну и брзу заштиту ових права. У пракси Фонд на осно329
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ву овлашћења предвиђених одредбама Закона о здравственом осигурању
има права да врши контролу извршења уговорних обавеза и наменског тршења средстава здравственог осигурања, а контролу стручности рада давалаца услуга врши здравствена инспекција Министарства
здравља. Непосредно и преко средстава јавног информисања врши се
обавештавање осигураних лица о њиховим правима из обавезног здравственог осигурања, а Закон о здравственој заштити (Службени гласник
РС бр. 107/05, 72/09, 88/10 ,99/10, 57/11, 119/12) садржи одредбе о правима
пацијената (чл. 25-41).
2.3. Увођење заштитника права осигураних лица
У здравствене установе је ступањем на снагу Закона о здравственој
заштити из 2005. године (Службени гласник РС бр 107/2005) чланом 39.
уведен институт Заштитника пацијентових права који у пракси није дао
очекиване ефекте због тога што се ради о запосленом у установи који
није у могућности да буде потпуно непристарсан у раду јер трпи утицај
колега и руководства а ове послове по правилу обавља као додатну
обавезу уз већ постојеће послове. Ова лица често немају ни потребне
квалификације.
Због тога је донет Закон o правима пацијената, (Службени гласник РС. бр. 45//13,) чије доношење је од изузетног значаја и представља
корак у правцу боље заштите права пацијената уопште, укључујући и
осигурана лица Фонда, а њиме су дефинисана следећа права пацијената:
1. Право на доступност здравствене заштите;
2. Право на информације;
3. Право на превентивне мере;
4. Право на квалитет пружања здравствене услуге;
5. Право на безбедност пацијената ;
6. Право на обавештавање;
7. Право на слободан избор;
8. Право на друго стручно мишљење;
9. Право на приватност и поверљивост;
10. Право на пристанак;
11. Правона на увид у медицинску документацију;
12. Право на поверљивост података о здравственом стању
пацијента;
13. Право пацијента који учествује у медицинском истраживању ;
14. Право детета у стационарним здравственим установама ;
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15. Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу;
16. Право на олакшање патње и бола;
17. Право на поштовање пацијентовог времена;
18. Право на приговор;
19. Право на накнаду штете
Закон је предвидео измештање ових лица којима је назив промењен
о Саветник за заштиту права пацијената из здравствених установа у локалну самоуправу. Током јавне дискусије било је примедби да законом
није уређен начин поступања ових лица, да је дислоцирање лоше јер
ће доступност заштите бити мања, и да није предвиђен начин њиховог
финансирања. На жалост све ове примедбе су основане.
Фонд је сматрао да постоји потреба да ближе уреди начин и поступак заштите права осигураних лица за шта је правни основ нашао
у члану 38. став 3. Закона, који му је дао могућност да општим актом
односно Правилником о начину и поступку заштите права осигураних
лица Републичког фонда за здравствено осигурање уреди начин заштите
права осигураних лица што је и урађено а исти је објављен у Службеном гласнику РС бр.68/2013. Правилником су уређени начин и поступак
заштите права као и промоција и ефикасна заштита права осигураних
лица из области обавезног здравственог осигурања, која се обезбеђује
кроз обавештавање јавности, едукацију осигураних лица и унапређење
партнерског односа са даваоцима здравствених услуга и невладиним
сектором, а базира се на доступности.
Заштитник права осигураних лица је запослен у Фонду у складу
са Актом о систематизацији и обавезан је да поступа савесно и непристрасно у заштити права осигураних лица као и да у раду поштује
прописе који уређују заштиту података о личности. Заштитник права
осигураних лица врши следеће активности: пружа информације осигураним лицима у вези са заштитом права из здравственог осигурања,
пружа и обезбеђује стручну и техничку помоћ, обавештава надлежну
организациону јединицу Фонда о утврђеним неправилностима у вези
за извршењем уговорних обавеза, води евиденције о броју и врсти повреда права осигураних лица и израђује и доставља извештаје о раду
надлежној организационој јединици Фонда, односно Сектору за контролу.
Осигурана лица имају права да Заштитнику права осгураних лица
поднесу пријаву о повреди права из обавезног здравственог осигурања
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писмено или усмено на записник , а заштитник је дужан да у поступку
по пријави захтева обавештење од одговорног лица здравствене установе
на коју се пријава односи о свим битним чињеницама. Ако је пријава
неразумљива или непотпуна, односно ако се по њој не може поступити,
заштитник ће тражити да се у најкраћем року допуни или отклоне недостаци. На основу утврђеног чињеничног стања заштитник права осигураних лица писменим путем обавештава осигурано лице о поступању
и предузетим мерама у вези са поднетом пријавом одмах, а најкасније
у року од 5 радних дана од пријема пријаве. У наведеном року осигурано лице се обавештава да је његова пријава прослеђена надлежној
организационој јединици Фонда,ради предузмања мера. Подносилац
пријаве у случају да није задовољан има право да се обрати надлежној
организационој јединици Фонда ради предузимања мера из њене надлежности. У поступку заштитник остварјује сарадњу са саветником за
заштиту права пацијената, инспекцијским службама и другим органима.
Овај акт ступа на снагу 01.11.2013. год.
2.4. Остале активности у циљу
заштите права осигураних лица
Посебан допринос заштити осигураних лица у остваривању права
из области обавезног здравственог осигурања даје Стратегија развоја
здравственог осигурања, коју је усвојио Управни одбор Фонда и којом
су дефинисани дугорочни циљеви и активности. Ова Стратегија је
објављена на сајту Фонда.
Започета је, замена здравствених књижица савременим картицама здравственог осигурања које задовољавају све квалитативне и
безбедносне стандарде европске здравствене исправе, обезбеђују приватност података на чипу, готово онемогућавају фалсификовање и злопупотребу и поједностављују начин коришћења здравствене исправе.
Нема потребе да се исправа оверава односно да осигурано лице или
овлашћено лице послодавца долази на шалтере Фонда ради овере или
подизања маркица јер здравствене установе непосредним приступом
серверу Фонда проверавају да ли је картица оверена односно да ли су
доприноси плаћени. Код промене основа осигурања, послодавца или
било којих података осим оних који су видљиви на самој картици нема
потребе замене а у наредном периоду ће ова исправа пружити више
нових могућности почевши од могућности да корисник здравственог
осигурања провери трошкове услуга које је остварио на терет обавезног здравственг осигурања. Картицу здравственог осигурања изузет332
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но је тешко фалсификовати, а овај пројекат отвара могућност за даљу
информатизацију здравственог система.
Фонд у својим активностима инсистира на обезбеђивању транспарентности рада пружалаца здравствених услуга са којима има закључене
уговоре. Због тога је израђена инструкција о обавезним садржајима који
морају бити доступни и дневно ажурирани на сајтовима здравствених
установа који пружају осигураним лицима све потребне информације
о слободним капацитетима и функционалности опреме што осим информативног има и антикоруптивни ефекат, а омогућава осигураним
лицима, Фонду али и ресорном Министарству да се на брз и лак начин
информишу о овим чињеницама и по потреби предузму одређене активности.
Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигуању
из децембра 2012 године (Службени гласник РС 119/12) и пратећим Уредбама Владе из марта и јуна ове године Фонд је задужен за спровођење
централизованих јавних набавки за потребе здравства што такође
представља ефикасан начин заштите права осигураних лица кроз
обезбеђивање сигурног и перманентног снабдевања лековима и медицинским средствима, постизање тржишно конкурентне цене, значајне
уштеде и упоредивог квалитета на основу чега ће се даваоцима здравствених услуга омогућити да под једнаким условима покажу ефикасност
свога рада. У циљу квалитетног обављања овог задатка неопходно је
урадити и нови Правилник о листи лекова.
У оквиру реорганизације стручних служби фонда и уређивања
процедура за све активности из делатности Фонд је увођењем стандарда
ИСО 9001 и ИСО 27001 постигао више ефеката. Обезбеђен је висок степен
заштите приватности података о личности што је изузетно значајно
имајући у виду да је матична евиденција Фонда највећа и најажурнија
база података о лицима у Србији што је потврдио и Повереник за
информације од јавног значаја приликом контроле пословања рада Фонда
из ове области. Поред тога у оквиру примене стандарда ИСО 9001 Фонд
је обезбедио примену ефикасних процедура за обављање процеса које
искључују у највећој мери забуне у поступању и дилеме око надлежности
и мерама које треба предузети. Такође редовно се прате и анализирају
степен задовољства осигураних лица, пословних партнера и запослених
лица и у случају уочавања негативних ефеката предузимају потребне
мере ради њиховог сузбијања.
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Закључак
Чињеница је да је једним бројем анализа укључујући и неке које
су вршиле стране институције изузетно лоше оцењен квалитет здравствене заштите у Србији у целости и изнет низ примедби на ефикасност рада здравствених служби, снабдевеност лековима и медицинским
средствима и указано на забрињавајући степен корупције у здравству.
При овоме је свесно или несвесно изостављен низ објективних околности као на пример да су издвајања за ову намену најнижа у Европи,
да су плате здравствених радника и услови рада незадовољавајући, да
је њихов број често недовољан а да је висок степен амортизованости
објеката здравствених установа и опреме у њима. Поред тога често су
коришћени проблематични подаци који нису верификовани а изгубљена
је из вида чињеница да су систем здравствене заштите и здравственог
осигурања одраз општег стања у друштву.
Међутим системи здравствене заштите и здравственог осигурања
су у условима економске кризе и поред великог броја проблема испољили
висок степен виталности, флексибилности и одрживости у ситуацији
када је у неким другим земљама са далеко већим издвајањима за ове намене у више наврата долазило до угрожености финансијске одрживости
система, драматичних резова, затварања великог броја здравствених
установа, масовног отпуштања здравствених радника и сарадника и
сужавања обима права из области обавезног здравственог осигурања,
што се код нас није десило, а резултат је првенствено пожртвованости
највећег броја здравствених радника и запослених у здравству уопште.
Међутим најважнији услов за значајније побољшања статуса осигураног лица у оквиру обавезног здравственог осигурања је његово
природно позициониорање на централно место у систему, јер је улога
свих осталих субјекта укључујући здравствене установе, Министарство здравља и Фонд у функцији обезбеђивања остваривања права из
обавезног здравственог осигурања у обиму и садржини који су законом
гарантовани уз стално праћење обима и квалитета пружених услуга и
задовољства крајњег корисника.
У том контексту на основу реалне процене, узимајући у обзир и
велики број објективних проблема, треба предузети низ активности у
циљу побољшања постојеће ситуације, због чега све што је постигнуто
представља само почетак у консолидовању система здравствене заштите и здравственог осигурања, с тим што за то неспорно постоји добра
основа, воља и знање што даје за право да се са опрезним умереним
оптимизмом крене у те активности.
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Petar Stajkovic, Director of Health Insurance and Legal Affairs sector
Republic Fund od Health Insurance
PROTECTION OF SERBIAN HEALTH INSURANCE
FUND INSURREES’ RIGHTS UNDER MANDATORY
HEALTH INSURANCE COVERAGE
Summary
This paper deals with the issue of protection of insured persons’ rights
under mandatory health insurance coverage in the Republic of Serbia where
the health insurance system relies on the Bismarck health insurance model.
The Serbian Health Insurance Fund ensures the exercise of the rights under mandatory health insurance coverage by entering into agreements with
healthcare providers. Healthcare services are funded through contributions
representing public revenue.
Health insurance rights are exercised in accordance with the law,
primarily pursuant to the provisions of the Health Insurance Law and the
Healthcare Law, and are defined in more detail by general deeds of the Serbian Health Insurance Fund.
The provisions of the Law on Administrative Procedure are applied
in the exercise and protection of mandatory health insurance rights and the
final administrative decision may be subject to administrative proceedings;
The protection of rights has been regulated in more detail by the Law
on Patients’ Rights (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 45/13)
and the Rulebook on the method and procedure for protecting the rights of
persons insured by the Serbian Health Insurance Fund (Official Gazette of
the Republic of Serbia No. 68/13). In view of ensuring the protection insurees’
rights, the Serbian Health Insurance Fund has adopted a series of measures
and deeds including the Strategy for Health Insurance Development, Rulebook
on Exercising Control of Contractual Obligations and the Rulebook on Waiting Lists which contribute to improving the availability of health insurance
coverage and more efficient protection of insured persons in their exercise
of mandatory health insurance rights.
Accordingly, a special emphasis in the paper has been made on the
above regulations and other regulations governing this subject matter so as
to describe the methods of protection of insured persons in their exercise of
mandatory health insurance rights.
Keywords: mandatory heаlth insurance, insured person, insuree, health insurance.
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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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