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РАДНОПРАВНА СПОСОБНОСТ (стицање радноправне
способности и њена заштита на раду)**
Апстракт: Радноправна способност је способност бити
субјектом радног односа и других правних односа из предмета
и садржине радног права, у вези са радом и поводом рада. То
је најважније својство човека, јер омогућује вршење рада као
генеричке суштине човека и као извора прихода за живот. У
основи радноправне способности је општа животна и фактичка
радна способност да се обавља рад, али поред тога потребан је
одређени узраст и зрелост човека, као и одређена знања и стручне
способности, собзиром да рад у радном односу подразумева и
одређене услове за рад (лакше и теже), обавезе и одговорности,
што може утицати штетно на здравље и развој запосленог
уколико не располаже одговарајућом радноправном способношћу.
Кључне речи: животна способност, радна способност,
радноправна способност, радни однос, радно право, заштита
на раду, социјално осигурање.
1. Радноправна спсобност запосленог
Радноправна способност је способност бити субјектом радног
односа и других правних односа из предмета и садржине радног права.
Традиционална и типична радноправна форма вршења рада јесте радни
однос. Та радноправна форма јесте најважнији део предмета и садржине
радног права. Међутим, у предмету и садржини радног права крију се и
*

p.jovanovic@pf.uns.ac.rs
Овај рад је резултат истраживања на пројекту «Биомедицина, заштита животне
средине и право» бр.179079, који финансира министарство просвете и науке Републике
Србије.
* Рад примљен: 17.08.2016.
Рад прихваћен: 27.08.2016.
**
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други правни односи поводом рада и у вези са радом ( атипични или тзв.
флексибилни облици рада ван радног односа, правни односи поводом
социјалног осигурања – права и обавезе поводом социјалних случајева
који угрожавају или онемогућавају рад, те други правни односи).
Најпре, радноправна способност подразумева способност
једног лица да заснује радни однос, да буде носилац права и обавеза
из тог односа и да својом вољом може утицати на његово трајање тј.
престанак радног односа. Затим, радноправна способност подразумева
и спсобност једног лица да буде носилац права и обавеза из других
правних односа покривених радним правом, како је напред речено
– везаних за флексибилне облике рада или за односе из сфере права
социјалног осигурања. Јер, и ови потоњи односи су комплементарни
радним односима или по својим главним карактеристикама (лично
вршење рада; рад по налозима и под контролом послодавца), или по
законској обавези свог постојања уз радни однос (правни односи из
обавезног социјалног осигурања).
У ширем контексту посматрано (радном и животном), радноправна
способност условљена je раднoм способношћу, а радна способност је
условљена животном (опшом) способношћу или активношћу.
Животна способност или активност јесте спсобнопст човека да
задовољи своје опште животне потребе и прибави себи животне радости.
Ближе одређење појмова «општа животна потреба» и «животна радост»
у начелу је препуштено знању и искуству стручњака који то процењују
– почев од лекара до судија.1 У сваком случају, животна способност или
активност опредељена је телесним функцијама. Према Међународној
класификацији функционисања, неспособности и здравља – MKF, у
даљем тексту МКФ, ( International klassifikcation of functioning, disability
and helath -ICF),2 телесне функције, односно активности су физиолошке
функције телесних структура (укључујући и психолошке тј. менталне
функције). Телесне структуре су анатомски делови тела. Тело је људски
организам у целости (мисли се на све органе, укључујући и мозак са
својим функцијама, односно ум). Менталне (или психолошке) функције
су, према томе, подведене под телесне фунције. Ово треба имати у
виду због питања инвалидитета тј. инвалидности, које ћемо касније у
овом раду дотаћи. Јер, присутан је узрочно-последични след: губитак
1 Анђела Миловановић и група аутора, Оцењивање радне способности и опште

животне активности – општи принципи, Свет рада, бр.2/2016, стр.92.
International klassification of functioning, disability and helath – ICF, World Health
Organization, Geneva, 2001. (MKF, Светска здравствена организација, Женева 2001,
стр.12.).
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или умањење животних активности повлачи губитак или умањење
радне способности, ово повлачи губитак или умањење радноправне
способности. На крају имамо за последицу престанак, односно настанак
одређених радноправних или социјалноправних односа.
Животна способност или активност, као најшири појам у контексту
наше теме, интересантна је и за друге гране права, као и за судску праксу
– у којој се помиње као разлог за обештећење уколико је оштећена
или изгубљена. Тако, животна способност или активност помиње се
у облигационом праву у контексту одговорности за проузроковање
нематеријалне штете. На пример, у чл.200. Закона о облигационим
односима се каже да за претрпљене физичке болове, за претрпљене
душевне болове због умањења животне активности (подвукао ПЈ)........
досуђује се правична новчана накнада, независно од накнаде материјалне
штете као и у њеном одсуству.3
Према МКФ, постоје три приступа дефинисању радне способности:
а) медицински; б) социјални; и в) биопсихосоцијални.4
Медицински модел посматра радну спсобност као здравствено
стање појединца, односно радну неспособност као проблем појединца,
директно узрокован обољењем, траумом или неким другим здравственим
стањем које захтева медицинску бригу пружену у форми индивидуалног
третмана. Акценат је на општој животној способности (физичкој
и психичкој – менталној), односно на умањењу те способности из
биомедицинских разлога. Ту се и месдицинска брига јавља као кључно
питање.
Социјални модел, са друге стране, посматра радну способност,
односно неспособност као социјално креирано питање, као
питање интеграције појединца у радну средину и друштво. Радна
онеспособљеност није проблем појединца, него комплесан збир
стања, од којих су многи креирани социојалним окружењем. Овде је
акценат на социјалном изворишту проблема и на социјалној акцији
у његовом превазилажењу у свим областима друштвеног живота. На
правно-политичком плану, овај аспект радне способности, односно
неспособности може се третирати и као питање људских права.
Биопсихосоцијални модел, на којем базира и МКФ, представља
интеграцију претходна два модела. На тај начин МКФ покушава да
сачини синтезу приступа у циљу обезбеђивања кохерентног става из
3

Закон о облигационим односима, «Сл.л.СФРЈ», бр.29/78;39/85;45/89-одлука УСЈ и
57/89; «Сл.л.СРЈ», бр.31/93; и «Сл.л.СЦГ», бр.1/2003 – Уставна повеља.
4 МКФ, стр.20.
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различитих перспектива здравља, из биолошке, индивидуалне, али и
социјалне перспективе. Дакле, овај приступ интегрише опште животне
(здравствене) способности са захтевима радног (професионалног)
и ширег социјалног окружења. У том смислу, радна способност се
дефинише као «спсобност човека (физичка, ментална и социјална) за
присуство на радном месту и за обављање посла (радних активности)
без ризика по сопствено здравље и безбедност и без ризика по здравље
и безбедност других људи».5 Овај аспект радне способности је најближи
појму радноправне способности, како смо га напред определили,
јер подразумева: а) општу животну способност; б) способност за
успостављање радног односа и присуство на радном месту; в) стручну
и професионалну способност да се могу обављати одређени послови
(квалификације и знања појединца), без ризика по соспствено здравље
и безбедност других.
У теорији радног права, питању радне спсобности приступа се
и из других углова. На пример, истичу се три битна елемента радне
способности: оно што човек може; оно што човек зна ; и оно што човек
хоће. Другим речима, радну способност опредељују: (1) психо-физичке
способности које исказују оно што човек може; (2) знања, вештине
и умећа која исказују оно што човек зна; и (3) мотиви, склоности и
спремност од које зависи воља да се ради, однос и став према раду.6 Та
спсобност се валоризује и кроз укупни радноправни положај запосленог,
односно од тога зависе његова права, обавезе и одговорности. Управо
те компоненте се узимају кад се раднику поверавају одређени послови
(радно место), код утврђивања његове зараде, за њих се везују многи
отказни разлози итд.
На крају, можемо разликовати две врсте радноправне способноси:
1) општу радноправну способност; и 2) посебну радноправну способност.
Општа радноправна способност тиче се испуњавања општих услова за
запослење (15 година живота), свих послова, свих послодаваца, и свих
радника. Посебна радноправна способност подразумева општу, али се
тиче још посебних услова за запослење, појединих послова, послодаваца
и радника.

5 Анђела Моловановић и група аутора, цит. дело, стр.91.
6 Види: др Боривоје Шундерић, Услови заснивања радног односа, Научна књига,
Београд, 1986, стр.108.
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2. Радноправна способност послодавца
Пошто је радни однос двострани правни однос (однос између
запосленог и послодавца), може се говорити и о радноправној способности
послодавца (да буде субјект радног односа). То је способност једног
лица (физичког или правног) да радно ангажује друго лице (кроз радни
однос или на други начин ) и да буде субјект других правних односа
из предмета и садржине радног права (да буде осигуравач и носилац
одговарајућих права и обавеза по том основу). 7
У смислу Закона о раду (чл.5.ст.2.),8 послодавац јесте домаће,
односно страно правно или физичко лице које запошљава (кроз
радни односа), односно радно ангажује (ван радног односа), једно или
више лица. Међутим, питање радноправне спсобности послодавца је
специфично и не може се третирати на исти начин на који смо то питање
третирали горе у вези са запосленим. Те специфичности произилазе
из више чињеница. Прво, за разлику од радника, послодавац нема
обавезу личног вршења послова којима се бави. Своје послове и своја
радноправна овлашћења (права и обавезе) може пренети на другог. Друго,
могућа је сукцесија (промена) послодаваца уз опстанак радног односа
са истим радницима. Треће, за разлику од радника, поред своје слободе
рада (права на рад), послодавац кроз радни однос манифестује и своју
слободу предузетништва (право својине са свим овлашћењима које
ово право подразумева). Дакле, радноправна спсобност послодавца је
опредељена пресеком наведених слобода и права, односно пресеком свих
оних прописа који се баве њиховим регулисањем (Закон о раду, Закон о
запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о привредним
друштвима и други). На пример, према Закону о привредним друштвима
(чл.83.ст.1.),9 передузетник (читај – послодавац) је пословно спсобно
физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које
је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији. Овде је,
дакле, пословна спсобоност предпоставка радноправне способности.
Четврто, послодавац може бити и правно лице, у ком случају многа
питања (која се постављају поводом радноправне спсобности запосленог)
7 На пример, према прописима који регулишу материју запошљавања и осигурања за

случај незапослености, (Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
«Сл.гл.РС», бр.36/09;88/10;38/15), као битна одредница појма послодавца јесте и његова
обавеза да пријављује потребу за запошпљавањем и да плаћа доприносе за осигурање
поводом ризика незапослености.
8 Закон о раду, «Службени гласник РС», бр.24/2005;61/2005;54/2009;32/2013;75/2014.
9 Закон о привредним друштвима, «Сл.гл.РС», бр.36/11;99/11; 83/14-др. закон и 5/15.
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у вези узраста, животне, здарвствене и друге спсобности овде се уопште
не постављају.
Најкраће речено, радноправна спсобност послодавца зависи од
његове могућности (спсобности) да се бави предузетништвом или да се
оснује и фигурира као правно лице (у привреди, ванпривреди... ). Према
томе, јасно је да је питање стицања и очувања радноправне спсобности
послодавца постављено на битно другачијим основама у односу на исто
питање код запосленог. Дубље у ово питање нећемо улазити, јер нам
простор не дозвољава.
3. Стицање радноправне способности радника
Универзални (међународни) старосни стандард за стицање
радноправне способности радника (бити субјект радног односа) је
15 година живота. Овај број година се може повећавати и снижавати
националним законодавствима, сходно националној пракси и собзиром
на природу и карактер посла који треба младо лице да обавља. Број
година се повећава када су у питању тешки, опасни, одговорни послови,
а смањује се када су у питању лакши послови.10
Према међународном праву (конвенције МОР-а) и нашем праву
(Устав Србије) узима се да је 18 година живота старосна доб која је
најбоља за одређивање границе између малолетног и пунолетног лица.
Пунолетством се стиче пословна способност – спсобност бити творац
и носилац одређених права, обавеза и одговорности (склапати правне
послове). Међутим, пословна спсобност није неопходна као услов да
једно лице заснује радни однос и тако постане субјект овог правног
односа, односно носилац одређених права, обавеза и одговорности.
За заснивање радног односа, како је већ речено, потребна је радна и
радноправна способност, а не пословна.
Најпре, радна способност претпоставља здравствену способност
тј. општу животну способност. За вршење рада у форми радног односа
потребна је потпуна здравствена (животна) спсобност, тј способност и
у физичком и у менталном (душевном) смислу. Према наведеном MKF
документу (чл.12.), потпуна животна способност укључује све телесне
10 Не постоји јасна дефиниција лакших и тешких послова. Оставља се националним
законодавствима да одреде ове послове. Као оријентир може послужити Препорука
МОР-а бр.41 која говори о добу старости за пријем деце на неииндустријске (лакше)
послове: разношење новина, курирски послови, продаја цвећа итд. Поред тога,
посредним путем може се закључити шта су лакши послови - на основу одредаба чл.7
Конвенције бр.138, о чему ће још бити речи.
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функције истовремено и свих телесних система и структура (анатомских
делова тела – органа), укључујући и менталне или психолошке функције.
Код других правних односа (нпр. грађанско-правних) то није случај довољно је душевно здравље ( ментална функција), односно способност
да се схвати значај радњи које се предузимају, свест и воља да се оне
предузму ради изазивања одређених ефеката (последица).11
Даље, радна способност подразумева још и одговарајућа знања и
вештине које нису биолошки одређене, већ се стичу путем образовања
и искуствено - кроз рад. Таква радна способност служи, пре свега, у
професионалне сфрхе – за економски сврсисходно обављање одређеног
посла (обезбеђивање средстава за живот). У том смислу, радна
способност се може искористити за обављање одређене приватне
делатности (приватни предузетник, пољопривредник), или за рад са
туђим средствима и за туђи рачун (код послодавца - у радном односу
или ван радног односа). У овом последњем случају, радна способност
се користи кроз одређене (двостране) правне форме (радни однос), а
за успостављање тих правних форми постављени су извесни општи и
посебни услови (услови за заснивање радног односа). Онај ко испуњава
те услове, заправо, располаже радноправном способношћу, јер је у стању
да заснује радни однос и буде носилац права, обавеза и одговорности
из тог правног односа. То потврђује раније речено - свако ко располаже
радноправном способношћу значи да располаже и радном и животном
способношћу, али обрнути след се не подразумева.
У вези са радноправном способношћу, треба указати још на једну
њену специфичност. Наиме, као што је познато, радни однос је правни
однос који се заснива уговором о раду између радника и послодавца.
Општи услов за заснивање радног односа, видели смо, јесте да лице има
навршених најмање 15 година живота. Реч је о малолетном лицу које
изјавом своје воље, у форми уговора о раду, може успоставити одређена
права, обавезе и одговорности, тј. може манифестовати своју пословну
способност. Дакле, није потребно пунолетство, као претпоставка те
способности. Али, капацитети радноправне и пословне способности
малолетника су, ипак, условљени и разликују се. То је, превасходно,
последица потребе за посебном заштитом младих лица у радном односу.
У том смислу, најширу правну платформу за заштиту младих на раду
11 Др Предраг Јовановић, Радноправни третман здравствене, радне способности и

личног интегритета запослених, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду,
бр.3/2014, стр.38.
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и у вези са радом дала је Организација уједињених нација (ОУН) и
Међународна организација рада (МОР).12
Наведени број година за заснивање радног односа може се
повећавати и снижавати националним законодавствима, сходно
националној пракси и собзиром на природу и карактер посла који треба
младо лице да обавља. Број година се повећава када су у питању тешки,
опасни, одговорни послови, а смањује се када су у питању лакши послови.
Према међународном праву (конвенције МОР-а) и нашем праву
(Устав Србије) узима се да је 18 година живота старосна доб која је
најбоља за одређивање границе између малолетног и пунолетног лица.
Дакле, и малолетно лице изјавом своје воље, у форми уговора о раду,
може успоставити одређена права, обавезе и одговорности, тј. може
манифестовати своју пословну способност. Поновимо, капацитети
радноправне и пословне способност се разликују. Сем горе реченог,
ова разлика се везује и за чињеницу да се радни однос битно разликује
од других правних односа поводом рада (нпр.грађанскоправних –
уговор о делу). Разликује се по томе што се код радног односа захтева
и физичка и ментална способност личног вршења рада. Та способност
се јавља много раније, у односу на пословну способност – која се стиче
са пунолетством. Могући су различити стандарди о томе у ком узрасту
се јавља радна способност. То зависи од многих фактора (биолошких,
социјалних, климатских, географских, културних, образовних,
историјских итд.). Реч је превасходно о одговарајућим биолошким,
мускулатурним, психо-моторичким, искуственим особинама лица
које може фактички да врши одређени рад. Али, та фактичка радна
способност није довољна да би једно лице могло да заснује радни однос.
Прописима се утврђује, ипак, минимални узраст (15 година), када се
фактичка радна способност претвара у радноправну способност. Јер, рад
у радном односу подразумева одређене услове и околности под којима се
он врши (мање или више тешке), обавезе и одговорности, што све скупа
може негативно да утиче на даљи психофизики развој младог човека.
И наше и међународно право не признају радноправну способност са
појавом опште (фактичке) радне способности. Шта више, забрањује се
12 Конвенција ОУН о правима детета, «Службени лист СФРЈ – Међународни уговори»,
бр.15/90. Чак је и Друштво народа, као претеча ОУН, пре скоро једног века, препознало
потребу о посебној заштити деце, доневши 1924. године Општу декларацију о правима
детета. Могло би се рећи да најсистематичније правно упориште у међународном праву
за заштиту деце и младих на раду дају, у свом комплементарном oдносу, Конвенција
ОУН о правима детета и Конвенција МОР-а бр.138 о минималним годима старости за
запошљавање, «Сл.л.СФРЈ – Међународни уговори»,бр.14/82.
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или строго лимитира рад деце испод наведеног узраста, иако су та деца
фактички радно способна за обављање неких послова.
Међународно радно право препознаје и младе раднике узраста
од 12 до 14 година. Према Конвенцији МОР-а бр.138 о минималним
годинама старости за заснивање радног односа (чл.7), националним
законодавствима се може предвидети и запошљавање младих који су
узраста од 12 до 14 година, али на лакшим пословима Услови за то су: (а)
да је реч о пословима који нису штетни по психофизички развој детета;
(б) да такав рад не омета дете у школовању и програмима професионалне
оријентације; (в) да се предвиде делатности у којима је такав рад могућ
и дефинише максимално радно време прилагођено том узрасту. Али,
запошљавање деце овог узраста мора бити изузетно и привремено.
Заправо, овим се омогућује мање развијеним земљама, у којима су се
и раније запошљавала деца и доприносила издржавању сиромашне
породице, да могу прихватити ову Конвенцију и постепено подизати
минималну старосну границу код запошљавања и тако модернизовати
своје законодавство. Полазећи од наведених одредаба Конвенције
бр.138 (чл.7.), могло би се посредно закључити да су лакши послови,
заправо послови који нису штетни по психофизички развој детета, који
не ометају дете у школовању и за које је карактеристично краће радно
време од стандардног пуног радног времена за остале послове (према
националном радном законодавству).
Према Конвенцији бр.138 (чл.2.) и у смислу Ревидиране европске
социјалне повеље,13 минималне године старости код запошљавања
не треба да буду испод оних година које су предвиђене националним
законодавством за окончање обавезног (елементарног) школовања. То
школовање обично се завршава са наведеним узрастом (15 година).
Овим се посебно наглашава и значај образовања (макар елементарног)
у радном ангажовању (за «обогаћивање» радноправне способности) и
укупном животу појединаца. Зато, елементарно (основно) образовање
требало би свима бити доступно (односно обавезно) и бесплатно. Дакле,
обавезно образовање је вид посебне заштите деце, јер дечији рад омета
школовање чак и онда када се примењују сви горе наведени облици
заштите деце на раду (лаки послови, краће радно време). Тешко је деци
и да раде и да се школују успешно, због великих обавеза и тешкоћа
које тако настају. Излаз из тих тешкоће је, обично, прекид школовања,
јер деца која раде на то су присиљена силом егзистенцијалне нужде, тј.
13 Ревидирана европска социјална повеља, «Сл.гл. РС – Међународни уговори», бр.
42/2009.
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сиромаштвом. Тако се даље генерише сиромаштво и други социјалноекономски проблеми у животу човека и у друштву, јер на тржишту рада
лица без одговарајућих знања и са «осиромашеном» радноправном
спсобношћу тешко налазе запослење.
У духу реченог, Препорука бр.146, која прати Конвенцију бр.138 и
која говори о минималним годинама старости за запошљавање, сугерише
државама чланицама МОР-а да размотре и могућности подизања
минималне старосне границе за запошљавање са 15 на 16 година и
то за све секторе привредне активности. Дакле, минимална старосна
граница за запошљавање је 15 година, али када су у питању послови
којима се може угрозити здравље, морал, и безбедност малолетника,
старосну границу треба подићи на 18 и више година. Према параграфу
12. Препоруке бр.146 услови рада на наведеним пословима треба да
буду на задовољавајућем нивоу и да буду стално контролисани.
Документима МОР-а предвиђена је и могућност подизања старосне
границе изнад 18 година, код запошљавања на изузетно тешким и опасним
пословима. Ту се мисли на послове који се обављају у околностима и
под таквим условима који би извесно имали веома штетан (погубан)
утицај на малолетне раднике. Могло би се приметити да се овде, заправо,
ради о пословима за чије обављање су предвиђени претходни (пре
запослења) и периодични (у току запослења) лекарски прегледи младих
радника (конвенције које говоре о лекарским прегледима омладине при
запошљавању на подземним радовима и у рудницима, на бродовима и
у рибарству итд.).
Према Уставу Србије (чл.66. ст.4.), 14 прво - деца млађа од 15 година
не могу бити запослена; и друго - ако су млађа од 18 година, не могу
да раде на пословима штетним по њихово здравље или морал.
Сходно наведеној одредби Устава, актуелни Закон о раду, пред
виђа један општи (универзални) услов који важи за сва радна места, све
послодавце и сва лица која траже запослење – то је узраст од 15 година.
Овим је отворена могућност најширем кругу лица да остваре своје право
на рад, а уједно то су и године када се, у школском систему Србије, за
вршава основно школско образовање које траје осам школских година.15
На тај начин и малолетна лица (лица млађа од 18 година) , како
је речено, могу засновати радни однос и стећи одговарајућу пословну
14 Према Уставу Србије (члан 37,»Сл.гл.РС.бр.98/06.) и Породичном закону (члан 11,
„Сл.гл.РС»,бр. 18/2005; 72/2011), пунолетство се стиче са навршених 18 година.
15 Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је да је основно
образовање обавезно и бесплатно и да почиње са најмање 6 а највише 7,5 година, „Слу
жбени гласник Републике Србије“, бр. 62/2003, члан 4 и члан 90.

10

Проф. др Предраг Јовановић, Радноправна способност (стицање
радноправне способности...), Радно и социјално право, стр. 1-24, XX (1/2016)

способност (да располажу без законског заступника зарадом и другим
правима из радног односа и да учествују у поступцима заштите тих
права код послодавца или ван њега). Ипак, реч је о ограниченој послов
ној и процесној способности. Она је ограничена на два начина: (1) да
би малолетно лице могло да заснује радни однос пот ребна је писмена
сагласност родитеља, коју родитељи могу касније (до пунолетства тог
лица) и опозвати, што доводи до престанка радног односа; и (2) пословна
способност се везује само за радни однос (права, обавезе и одговорности
из радног односа) и док тај однос траје. Ако радни однос престане пре
пунолетства, престаје и пословна способност.
Сем тога, да би малолетно лице могло да заснује радни однос
пот ребно је да се испуне још три услова: (1) да посао који ће обављати
не угрожава његово здравље, морал и образовање; (2) да такав рад није
забрањен законом; и (3) да се налазом надлежног здравственог органа
потврди да је малолетник способан за обављање послова за које засни
ва радни однос и да такви послови нису штетни за његово здравље.
У вези са овим условима, ради се о општој, животној способности и
фактичкој радној способности малолетника. Процена његових знања,
умећа и вештина за обављање одређеног посла не спада у надлежност
здравствених органа, већ се то тиче посебних услова за запослење које
поставља послодавац у свом акту о систематизацији радних места и у
складу са тим сам те услове процењује и вреднује.
Ако послодавац запосли лице које је млађе од 15 година, онда је
ту реч о фактичком раду, а не о радноправном односу тј. радном односу
као ваљаном правном односу у коме је запослени титулар свих права и
обавеза из тог правног односа, и то у обиму који је предвиђен законом и
другим правним актима. Фактичко вршење рада омогућава и фактичко
коришћење одређених права и обавеза (коришћење мера заштите на раду,
новчана накнада за извршени рад, одмори итд.), при чему је број, врста,
обим и садржина тих права такође фактичко питање. Дакле, фактички
рад се успоставља на основу фактичке радне способности. Радноправни
однос се успостаља на основу радноправне спсобности.
4. Очување (заштита) радноправне способности радника
4.1. Очување психо-физичког интегритета
Очување радноправне спсосбности запослених је питање којим се
радно право традиционално бави. Ово из два разлога. Прво, живот и рад
човека прате ризици различите врсте који ту способност могу угрозити,
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те се радним правом предвиђају одређени инструменти заштите од тих
ризика. Друго, очување (кроз унапређивање) радноправне способности
је захтев тржишта рада и сталних економских, организационих,
технолошких, образовних и других промена на њему. Очување
радноправне способности је претпоставка очувања радноправног односа.
Зато, интерес је и радника и послодавца да се старају о овој способности
у истој мери у којој је и сам радни однос обојен узајамношћу њихових
интереса.
Многи радноправни институти су усмерени у правцу очувања
и унапређивања радноправне спсобности, почев од заснивања радног
односа па надаље. Код заснивања радног односа општи и посебни
услови за заснивање радног односа имају и заштитну улогу и карактер,
јер се тичу способности једног лица да обавља одређене послове и
радне задатке успешно и безбедно. Затим, ограничавање и скраћивање
трајања радног времена, одмори и одсуства, стручно оспсобљавање и
усваршавање, као и други институти, воде очувању и унапређивању
радноправне спсобности радника.
Сем тога, заштита радника јавља се као предмет многих других
нау чних дисциплина у оквиру система наука о раду и филозофије ра
да (социологија рада, технологија рада, биологија, односно медицина
рада, естетика и етика рада и др.). У том контексту и радно право се
може смат рати делом система наука о раду, те као такво у изучавању и
регулисању проблема заштите радника оно се мора ослањати на друге
делове тог система. На пример, ако пођемо од тога да заштита радника
значи заштиту на раду од штетног дејства услова рада, онда, пошто све
напетости које су у вези са радом настају на радном месту и у моменту
радниковог деловања, морамо најпре упознати рет рог радно деловање
рада на тело радника, тј. на његово здравље и телесну пособност за рад, а
затим правом (прописима) покушати помоћи.16 Другим речима, сазнања
до којих се долази у медицини рада (физиологија, хигијена, патологија
рада) користи и законодавство у правном уобличавању заштите радника
на раду (хигијенско-техничке, организационе и друге мере, као и права,
обавезе и одговорности послодавца и радника у вези са тим).
Конкретније говорећи, у оквиру радног права и радног законодав
ства разликовало се увек, а и данас се разликују (explicite или implicite)
два вида заштите: свих запослених и појединих категорија запослених
(омладине, жена, инвалида и запослених са нарушеним здравственим
стањем). Унутар ових видова предвиђене су одговарајуће мере и норма
16 Др Хуберт Хуго Хилф, Наука о раду , Ријека,, 1963, стр.131.
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тиви заштите. Мере заштите везане су за одређена техничка средства
(одела, опрема и друга средства личне заштите), хигијенска (санитарни
уређаји и средства, провет равање), здравствена (лекарски прегледи и
пружање прве помоћи), те средства конт роле извора опасности по здра
вље. У вези са тим мерама предвиђена су одговарајућа реципрочна права
и обавезе запослених и послодавца. Нормативи заштите су прописани
стандарди у погледу безбедних услова рада, а који се морају обезбе
дити (достићи) применом одређених мера заштите. Зато су нормативи
обично повезани са одређеним мерама и резултат су примене тих мера.
Ако норматив изостане онда то значи да одређена мера није предузета,
није примењена, или је треба допунити односно мењати. У вези са тим
предвиђене су одговарајуће одговорности послодаваца и запослених.
Општа заштита (свих) запослених има два вида: (1) заштита физич
ког (телесног) интег ритета од штетног дејства услова рада и (2) заштита
моралног интег ритета запослених. Општа заштита обу хвата све запо
слене и има дугу правну историју у свету. Прве државне интервенције
(почетком XIX века у Енглеској и Француској) у области радних односа
биле су везане управо за ово питање, тј. за заштиту од претераног ис
црпљивања на раду, дугог радног времена и ноћног рада, заштите од
штетног дејства услова рада и средстава за рад.
Заштита на раду предвиђена је како у универзалним међународ
ним правним изворима (извори ОУН)17, тако и у изворима специјали

17 Србију, као земљу чланицу ОУН, у овој области обавезују Општа деклараци
ја о правима човека из 1948. године (члан 24); Међународни пакт о економским, соци
јалним и културним правима из 1966. године (чл.7), „Службени лист СФРЈ“, бр.7/1971.
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зованих међународних организација (посебно МОР-а)18 и регионалних
организација (Савета Европе -СЕ и Европске уније - ЕУ)19.
У Србији се велика пажња посвећује питању безбедности на ра
ду и заштити здравља запослених. Полазећи од значаја тог питања,
као и од пот ребе даље хармонизације нашег права са међународним и
европским правом, у Србији је, у овој области, утврђена посебна наци
онална политика и формиран је Национални савет за заштиту на раду
при Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику. Наци
онална политика о безбедности и заштити здравља на раду утврђена је
на трипартитној основи, тј. преко Националног савета учешће су имали
и представници репрезентативних удружења запослених и послодава
18 Србију обавезују следеће ратификоване конвенције МОР-а у овој области:
Конвенција о употреби оловног белила при бојењу (бр.13), „Службене новине КСХС“,
бр.95-XXII; Конвенција о лекарском прегледу млађих особа при запошљавању у помор
ству (бр.16), „Службене новине КСХС“, бр.95-XXII; Конвенција о означавању тежине
за пакете транспортоване бродовима (бр.27), „Службене новине КЈ“, бр. 297-CXI; Кон
венција о заштити запослених (докера) од несреће на послу при утовару и истовару бро
дова (бр.32), „Службени лист СФРЈ“, бр.35/1975; Конвенција о раду жена под земљом
(бр.45), Службени лист ФНРЈ“, бр.12/1952; Конвенција о лекарским прегледима помо
раца (бр.73), „Службени лист СФРЈ“, бр.3/1967; Конвенција о инспекцији рада (бр.81),
„Службени лист ФНРЈ“, бр.5/1956; Конвенција о смештају посаде на бродовима (бр.92),
„Службени лист СФРЈ“, бр.3/1967; Конвенција о лекарском прегледу рибара (бр.113),
„Службени лист ФНРЈ“, бр.9/1961; Конвенција о чувању машина (бр.119), „Службе
ни лист СФРЈ“, бр. 54/1970; Конвенција о бензолу (бр.136), „Службени лист СФРЈ“,
бр.16/1976; Конвенција о раку изазваном бављењем одређеним занимањима (бр.139),
„Службени лист СФР“, бр. 3/1977; Конвенција о радној средини, загађењу ваздуха, бу
ци и вибрацијама (бр.148), „Службени лист СФРЈ“, бр.14/1982; Конвенцију о професи
оналној безбедности и здрављу (бр.155), „Службени лист СФРЈ“, бр.7/1987; Конвенцију
о служби медицине рада (бр.161), „Службени лист СФРЈ“, бр.14/1989; Конвенцију о
азбесту (бр.162), „Службени лист СФРЈ“, бр.14/1989;
19 Од европских докумената, у овој области, Србију као земљу чланицу СЕ,
обавезује Европска конвенција за заштиту људских права из 1950. године, „Службени
лист СЦГ“, бр.6/2003; Европска социјална повеља из 1961. године (измењена), чл. 2, 3,
„Сл. гл.РС“, бр.42/2009. Документи ЕУ Србију не обавезују, али као земља која претен
дује учлањењу у ЕУ, у процесу хармонизације свог права и права ЕУ, по питању безбед
ности и заштите здравља на раду, уважени су стандарди (основни принципи) оквирне
Директиве бр.89/391 о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља
радника на раду, Official Journal L 183, 29/6/1989. Основни принципи су: (а) превенција
професионалних ризика; (б) заштита безбедности и здравља; (в) неутралисање фактора
ризика и незгода; (г) информисање, консултовање и примерена партиципација, сагласно
националном законодавству; (д) обука радника и њихових представника. Помињемо са
мо ову директиву, јер она је од посебног значаја у погледу подизања нивоа безбедности
и заштите здравља на раду не само у земљама чланицама ЕУ већ и у другим земљама
које претендују да постану чланице. Иначе, област безбедности на раду и заштите здра
вља запослених је једна од најразвијенијих области у радном праву ЕУ.
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ца. Принцип трипартизма при утврђивању и остваривању националне
политике и законодавства у области заштите на раду, примењен је и у
оквиру социјално-економских савета у Србији. Према Закону о соци
јално-економском савету20, социјално-економске савете (Социјалноекономски савет Републике Србије и савети за територију аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе (општине и градове), чине
представници државе, представници репрезентативних удружења по
слодаваца и запослених. Ови савети, између осталог, размат рају питања
и заузимају ставове о заштити радне и животне средине (уз сагласност
свих чланова). Своје ставове достављају Влади и другим надлежним
државним органима.
Према Уставу Србије (чл.60.), запослени имају право на безбедне и
здраве услове рада, као и на поштовање достојанства њихове личности
на раду. Нико се тих права не може одрећи, нити могу бити ускраћена. У
духу овог уставног права и на платформи свих напред поменутих прав
них извора и утврђене националне политике у овој области, у Србији
је материја безбедности и заштите живота и здравља на раду регулиса
на Законом о раду и Законом о безбедности и здрављу на раду,21 али и
другим прописима у смислу заштите достојанства радника и њиховог
моралног инегритета.
Законом о раду предвиђено је да сва запослена лица имају право
на безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу са зако
ном. Ова норма установљава право запослених на заштиту и упућује
на Закон о безбедности и здрављу на раду, којим је утврђен систем
заштите у целини. Законом о безбедности и здрављу на раду систем
заштите дефинисан је у оквиру и преко следећих тематских целина: (1)
циљ заштите; (2) превентивне мере; (3) носиоци права на безбедност и
здравље на раду; (4) обавезе и одговорности послодавца; (5) обавезе и
права запослених; (6) организовање послова у области заштите и (7)
органи заштите.
Циљ заштите јесте да се обезбеђивањем таквих услова на раду у
највећој могућој мери: а) сачува здравље и радна способност радника,
тј. смање повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са
радом; б) те да се тако стварају претпоставке за пуно физичко, психичко
и социјално благостање запослених. Психичко и социјално благостање
20 Закон о социјално-економском савету, „Службени гласник Републике Срби
је“, бр.125/2004.
21 Закон о раду, «Сл.гл.РС», бр.24/2005; 61/2005;54/2009;32/2013; 75/2014; Закон
о безбедности и здрављу на раду, „Службени гласник Републике Србије“, бр.101/2005.
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је сегмент здраља, јер према Уставу Светске здравствен организације
(специјализована агенција Уједињених нација), здравље не значи само
одсуство болести и повреда већ и осећај свеукупне интегрисаности
поједица у системе и подсистеме друштва ( у образовни систем, систем
радних односа – запосленост, систем сосцијалне сигурности итд.), а која
интегрисаност ослобађа пјединца страха и рађа осећање сигурности,
психичког и социјалног благостања. Само здраво и радно способно
лице може се у највећој могућој мери и трајније интегрисати у наведене
системе.
Обавезе и права запослених су реципрочна страна обавеза и од
говорности послодавца у вези са безбедношћу и заштитом здравља на
раду. Запослени морају имати активан однос према питањима заштите
на раду. Тај активни однос дефинисан је одређеним правима и обавеза
ма.Основне обавезе запосленог су: (1) да се пре почетка рада упозна са
мерама безбедности и здравља на раду и да се оспособљава за њихово
спровођење (то је уједно и његово право); (2) да обави лекарски пре
глед, на који га упућује послодавац, уколико ради на радном месту са
повећаним ризиком (то је уједно и његово право); (3) да се придржава
прописаних мера за безбедан и здрав рад, да наменски користи сред
ства за рад и опрему за личну заштиту на раду и да са њима паж љиво
рукује и (4) да обавештава послодавца, сходно својим знањима, о свим
неправилностима, штетностима, опасностима и другим појавама које
би могле да угрозе његову безбедност и здравље или безбедност и здра
вље других запослених.22 Основна права запосленог у вези са заштитом
на раду (сем поменутих која уједно представљају и обавезу), јесу: (1) да
послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбед
ности и здравља на раду; (2) да конт ролише своје здравље, у складу са
прописима о здравственој заштити; (3) право на безбедност и заштиту
живота и здравља на радуда, те да одбије да ради ако му прети непо
средна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене
прописане мере заштите на раду, све док се те мере не обезбеде; (4) да
предузме сам одговарајуће мере заштите, у складу са својим знањем и
техничким средствима која му стоје на располагању и да напусти радно
место, уколико му прети непосредна опасност по живот или здравље
(без одговорности за штету коју на тај начин може проузроковати по
слодавцу) и (5) да се обрати инспекцији рада уколико послодавац, на
захтев радника, не предузме пот ребне мере заштите.
22 Ове обавезе запосленог произилазе не само из Закона о безбедности и здрављу на
раду, већ и из Закона о раду (чл.80.).
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4.2. Очување достојанства и моралног интегритета
Видели смо да радноправну спсобност запосленог и њену
постојаност одређују, поред животне и радне способности, и друга
његова својства. Запослени је у радном односу и као личност, а његову
личност карактеришу и достојанство, морална, етичка и друга својства.
Скуп тих својстава чини морални интегритет запосленог. Морални
интегритет је индивидуални феномен и лично својство, али у њега су
уткани друштвени стандарди о томе шта се сматра добрим и друштвено
допуштеним, а шта се сматра злим и друштвено неприхватљивим. Шта је
за једно друштво (или део друштва) добро а шта је зло – то је објективно
процењиво само онда ако је утврђена једна основна, највиша морална
вредност, из које се изводе ниже вредности. Таква вредност обично се
схвата као човечност, човештво, очовечавање човека у све већој мери.23
Морални интегритет запосленог може имати позитивну и негативну
страну. Позитивна страна се испољава у друштвено прихватљивом
односу запосленог према : (1) самом раду; (2) према другим запосленима
и послодавцу; и (3) општим моралним вредностима и њиховој
примени на радном месту и под радним условима. Позитивна страна
захтева одговарајућу радноправну заштиту (забрана дискриминације,
злостављања на раду итд.). Негативна страна се испољава у друштвено
неприхватљивом односу запосленог у наведеном смислу. Ова страна
захтева осуду и одговарајуће правно санкционисање, укључујући и
престанак радног односа. Дакле, опстанак радног односа не зависи само
од животне и радне спсобности, већ и од моралних особина запосленог.
Зато и моралне особине јесу уткане у укупну радноправну спсобност
као предпоставку постојања радног односа и других односа поводом
рада код послодавца.
Питање моралног интегритета запослених је посебно важно
код делатности од ширег друштвеног интереса (нпр. државна служба,
просвета), као и код тзв. лиценцних занимања (нпр. у области здравства).
У овим делатностима запослени обављају послове који тангирају
интересе не само послодавца већ ширег круга лица или читаве
друштвене заједнице. Отуда, у овим делатностима, морални интегритет
запослених има и свој посебни правни оквир који је дефинисан кодексима
професионалне етике. Етика, као виши степен свести, индукована је
друштвеним угледом професије којом се запослени бави и предпоставља
поштовање објективности у раду, морала и људског достојанства. У том
23 Правна енциклопедија, «Савремена администрација», Београд, 1985, стр.832
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смислу, кодекси професионалног и етичког понашања представљају
својеврсну синтезу права и морала.
Као што се види, питање моралног интегритета је изузетно
комплексно и вишедимензионално, али је и правно интересантно и
значајно. Значајно је и намеће питање које стране моралног интегритета
обухватити и правом заштитити, а које санкционисати, али тако да
се притом не наруши, пре свега, интересна равнотежа субјеката
радног односа (запосленог и послодавца). За сада, радноправни оквир
моралног интегритета и достојанства запосленог огледа се првенствено у
следећем: (1) забрана дискриминације при запошљавању и у току трајања
запослења; (2) забрана злостављања (мобинга) на раду; (3) заштита
личних података запосленог; (4) заштита од злоупотребе права; и (5)
кодекси професионалног и етичког понашања.
5. Угрожавање, губитак и ограничавање
радноправне спсобности
5.1. Угрожавање и губитак радноправне способности
Под угрожавањем радноправне способности може се разумети
свака претња смањивању или чак губитку те способности. Зато се и
предузимају одговарајуће мере очувања и заштите психофизичког и
моралног интегритета запосленог. Крајњи циљ тих мера јесте, како је
напред речено, да се обезбеђивањем таквих услова на раду у највећој
могућој мери: а) отклоне претње и сачува здравље и радна способност
радника, тј. смање повреде на раду, професионална обољења и обољења
у вези са радом; б) те да се тако стварају претпоставке за пуно физичко,
психичко и социјално благостање запослених.
Међутим, и поред свих мера превенције и заштите психофизичког
и моралног интегритета запослених, долази до умањења или чак –
губитка радноправне способности. Снмањење или губитак радноправне
способности радника повлачи угрожавање или губитак запослења.
Сваки део радноправне способности може бити смањен или
изгубљен. Може бити смањено ментално и физичко здравље; стручна
знања и способности; достојанство и морални интегритет. У оној мери у
којој су ови елементи били од значаја за заснивање радног односа, биће
од значаја и за његово трајање и престанак. Код малолетника, још, пошто
је њихова радноправна способност условљена сагласношћу родитеља
или старатеља, повлачење те сагласности пре пунолетства запосленог
доводи до губитка радноправне способности и престанка радног односа.
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Међутим, у случају смањења или губитка радноправне
способности, не повлаче сви елементи те способности, када су смањени,
исте радноправне реперкусије. Уколико је смањено ментално и физичко
здравље једног лица, то може да доведе до смањења или губитка животне
и радне способности. Ту ситацију називамо инвалидношћу (особа са
инвалидитетом). Уколико се инвалидност манифестује као смањење радне
способности, то не лишава инвалида укупне радноправне способности.
Ако је у питању особа са инвалидитетом која тражи запослење, она
ужива чак и мере «позитивне дискриминације» при запошљавању. Ако
је у питању запослено лице, код којег је до инвалидности дошло у току
запослења, њему радни однос по том основу не може престати. Шта више,
улази у категорију посебно заштићених радника, те је послодавац дужан
да му обезбеди други одговарајући посао наспрам његове преостале
радне способности.24 Уколико је трајно и потпуно изгубљена радна
способност то повлачи и губитак укупне радноправне способности, што
за последицу има немогућност запослења, а ако је лице већ запосленодолази до престанак радног односа (радни однос престаје по сили закона
– чл.176. ст.1.тач.1. Закона о раду), јер такав инвалид не може да обавља
никакав посао.
Уколико су умањени или изгубљени други делови радноправне
способноси – стручна знања и способности, достојанство и морални
интегритет, то може али и не мора да доведе до угрожавања и губитка
радноправне способности. Све зависи од значаја тих елемената за
радноправну спсобност одређеног лица за рад на одређеним пословима и
радним задацима. Заправо, овде се ради о томе да ли неко лице испуњава
посебне услове за рад на одређеном радном месту. Те посебне услове
предвиђа у својим актима послодавац (акт о систематзацији радних
места), може их проверавати код запошљавања, а за случај њиховог
умањења и губитка у току запослења процењује њихове ефекте по
радноправни положај запосленог.
Умањење или губитак радноправне способности, може бити
узроковано на различите начине. Што се тиче животне и радне
способнбости, као узрок умањења и губитка обично се јављају биолошки
разлози: повреде (ван рада или на раду); болести (ван посла или
професионалне) итд.. Ови билошки разлози могу довести до различитих
стања, а која отежавају запослење или утичу на стабилност запослења.
24 О посебној заштити ових инвалида у међународном, европском и домаћем
праву види наш рад: «Заштита инвалида у радној средини», Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду, бр.3/2015.
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Особе са инвалидитетом, којима је отежано запослење, као што смо
рекли, уживају мере «позитивне дискриминације», а запослена лица са
инвалидитетом раде наспрам своје преостале радне способности. Да би
се негативне последице наведених биолошких разлога предупредиле
или ублажиле, поред наведених мера и стандарда непосредне заштите
на раду (безбедни и здрави услови рада) и у вези са радом (ограничавање
радног времена, одмори итд.), постоје у радном праву и други механизми
заштите. Овде мислимо на оне механизме који се тичу осигурања
(обавезног и добровољног) од ризика који неминовно прате живот и рад
човека (болести и повреде; инвалидност, телесно оштећење, старост). Реч
је о механизмима из сфере права социјалног осигурања, као интегралног
дела радног права. У том смислу, здравствено осигурање обезбеђује
здравствену заштиту (и друга права у вези са тим) за случај повреде или
болести, директно утичући на очување животне, радне и радноправне
способности. Ово је грана права социјалног осигурања која је од
највећег значаја у превенцији и спречавању угрожавања радноправне
способности. Са друге стране, пензијско и инвалидско осигурање
бави се последицама угрожавања (права за случај инвалидности,
телесног оштећења, старости). Сви социјални случајеви (ризици) које
покрива пензијско и инвалидско осигурање представљају, заправо,
трајне промене у здравственом стању, промене на које се здравственом
заштитом више не може утицати. Неке од тих промена утичу на потпуни
губитак радноправне способности (инвалидност као потпуни и трајни
губитак радне способности; старост, смрт), а неке не мора да утичу на
радноправну способност, тј. умањују само одређене опште (виталне)
животне активности без последица на радну способност за обављање
одређених послова (телесно оштећење).
У сваком случају, путем права социјалног осигурања покушава
се најпре спречити умањење или губитак радноправне способности,
тј. продужити «активна» радноправна спсобност кроз рад и радни
однос (здравствено осигурање), а затим поводом трајних промена у
здравственом стању (инвалидност, старост) трансформисати «активну»
радноправну способност у «пасивну» радноправну спсобност по
престанку рада и радног односа. «Пасивна» радноправна спсобност би
могла да значи способност бити субјектом одређених правних односа
из предмета и садржине права пензијског и инвалидског осигурања.
Овде се ради о правним односима који настају између осигураника и
осигуравача - фондова за пензијско и инвалидско осигурање, у оквиру
којих постоје одређена права и обавезе ( право осигураника да користе
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инвалидску, старосну пензију и друга права, те обавезе осигуравача да
исплаћују та примања, врше њихову валоризацију итд.).
5.2. Ограничавање радноправне способности
Ограничавање радноправне способности значи лимитирање
капацитета (домашаја) радноправне способности. Пошто имамо општу
и посебну радноправну способност, то и једна и друга могу бити
ограничене.
Ограничавање опште радноправне способности (која се стиче са
15 година живота), узрокована је истим разлозима који су утицали и на
одређивање наведених година живота као општег услова за стицање
те способности (разлози заштите младих радника). На основу напред
реченог произилази да постоје две врсте лимита: 1) лимити који се тичу
немогућности (забране) рада младих радника на одређеним пословима;
и 2) и лимити који се тичу условљавања запослења младих сагласношћу
родитеља или старатеља, односно мишљењем надлежног здравственог
органа.
Ограничавање посебне радноправне способности узрокована је
разлозима везаним за природу и карактер одређених послова и радних
задатака, а собзиром на лична својства носиоца те способности. Овде се
ради о сметњама за обављање одређених послова (за заснивање радног
односа). Заправо, сметње су околности које спречавају одређено лице
са пуним капацитетом радноправне способности, које, дакле, испуњава
опште и посебне услове за запослење, да се запосли и ради на одређеном
послу (осуђиваност на одређену врсту казне или за одређено кривично
дело; изречена мера безбедности; сродство; истовремено вршење јавне
функције и постојање радног односа; клаузула о забрани конкуренције;
постојање другог радног односа са пуним радним временом). Наведеним
околностима, радноправна способност једног лица је ограничена у том
смислу што то лице не може да се запосли на одређени пословима, али
на другим пословима може. Дакле, његова радноправна способност је
окрњена.
Са друге стране, сметње се могу јавити и на страни послодавца
(забрана обављања одређене делетности), чиме се ограничава његова
радноправна способност.
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Predrag Jovanović, PhD, Full Professor
Faculty of Law, University of Novi Sad
Labour-Legal Capacity
(the entitlement to labour legal capacity and its protection at work)
Summary
Labour-legal ability is the kind of ability of being the entity of labour
relations and other labour relations from the subject and content of labour
relations, work related and to the effect of work. It is a person’s most important
capacity, because it enables work as a generic essence of a person and as a
source of life income. The essence of labour legal ability is made of general
life and factual labour ability to perfom work, in addition to a certain age
and maturity, as well as a certain knowledge and know-how, seeing as work
in labour relations implies certain working conditions, too (easier and more
difficult), obligations and responsibility, which can influence negatively health
and development of an employee, if he or she does not dispose with certain
labour-legal capacity.
Key words: life ability, working ability, labour-legal capacity, labour
relations, labour law, protection at work, social security.
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УГОВОРНА ЗАБРАНА КОНКУРЕНТСКЕ КЛАУЗУЛЕ
И ЊЕНА УЛОГА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ДОБРОГ
ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА И ТРЖИШТА РАДА
Апстракт: Уговорна забрана конкурентског деловања (конкурентска клаузула) је део македонског радног законодавства и
може се третирати као мера која има за циљ да успостави
равнотежа између интереса послодаваца и радника. У исто
време, конкурентска клаузула се може посматрати и као
политика у функцији доброг пословања у оквиру тржишта рада.
У овом раду, аутори врше детаљну анализу постојећег правног
режима којим се регулише овај правни институт. Поред тога,
у раду се разматрају и проблеми који проистичу из практичне
примени уговорне забране конкурентске клаузуле у македонском
правном систему.
Кључне речи: уговорна забрана конкурентског деловања;
конкурентска клаузула; техничка, производна и пословна знања
и комуникације; накнаде; уговорне казне.
1. Увод
Радно законодавство Републике Македоније (од усвајања првог
Закона о радним односима из 1993. године до данас), одређује радни
однос као уговорни однос. Сагласно Закону о радним односима из
*
*
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a.ristovski@pf.ukim.edu.mk
* Рад примљен: 22.06.2016.
Рад прихваћен: 04.07.2016.
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2005. године, под радним односом подразумева се уговорни однос
између послодавца и радника у којем се радник добровољно укључује
у организовани процес рада код послодавца, за плату и друга примања,
уз лично и непрекидно извршавање послова према упутству и под
надзором послодавца.1 Оваквом законском дефиницијом савремено
радно законодавство истиче уговорни карактер радног односа чији
правни основ је управо Уговор о раду.
Уговор о раду представља посебан вид уговора (sui generis) који
се разликује од осталих уговора облигационог права, при чему се
права, обавезе и одговорности утврђени Уговором о раду морају бити
у сагласности са онима који постоје у Закону о радним односима и
колективним уговорима. Ипак, на одређене аспекте уговора о раду (као
што су закључивање, важност, трајање, престанак и слично), а који нису
уређени Законом о радним односима, супсидијарно се примењују одредбе
општег уговорног права, тј. Закона о облигационим односима. Отуда,
евидентно је да савремени радни односи се све више приближавају
облигационо-правним односима, при чему уговорне стране (послодавац
и радник) могу аутономно и договорно да уређују садржину уговора
о раду, поштујући оквире који су успостављени Законом о радним
односима. У том смислу и уговорна забрана о конкурентском деловању
(конкурентска клаузула), која је предмет регулисања Законом о радним
односима (чланови 37 –39), може да буде део уговора о раду закљученог
између послодавца и радника. Конкурентска клаузула мора да се поштује
уколико је предвиђена у уговору о раду и она не може да се оспорава у
судском поступку, нити од радника нити од послодавца.
2. Општа напомена уговорне забране за
конкурентско понашање (појам и дефиниција)
У теорији, уговорна забрана о конкурентском деловању
(конкурентска клаузула), опредељује се као уговорна обавеза, по основу
које се радник обавезује да прихвата ограничења слободног избора
делатности, подручја и послодавца код кога ће радити, у одређеном
временском периоду по престанку радног односа.2 Она може да се одреди
и као уговорна обавеза према којој послодавац и радник утврђују да у
одређеном временском периоду по престанку радног односа, радник не
сме да се запосли код другог послодавца који се налази у конкурентском
1 Закон за работните односи, (у даљем тексту ЗРО) (Сл.весник на Р.Македонија,
бр.62/05), Члан 5, став 1.
2 L.J.Deborah, Employment Law (Fourth Edition), Palgrave Mcmillan, 2003, 349.
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тржишном положају, нити сме да закључи одређене послове за свој или
туђи рачун уколико би они значили вршење конкурентске активности.3
Суштински кроз конкурентску клаузулу, радно законодавство омогућава
успостављање равнотеже тржишта, балансирајући интересе послодавца
за заштиту њиховог тржишног положаја и њиховог пословног подухвата
(кроз заштиту инвестиција и улагања у знање и квалификације радника)
и интересе радника који кроз ограничене могућности за будуће
запошљавање стичу одређену новчану компензацију као резултат
поштовања конкурентске клаузуле.
2.1. Уговори и форма уговорне забране о конкурентском
деловању (конкурентска клаузула)
Закон о радним односима предвиђа садржину уговора о раду, у
којем су опредељене најбитније, суштинске одредбе које треба да садржин
сваки уговор о раду.4 Поред ових одредби, ЗРО одређује да уговор о
раду може да садржи и друга права и обавезе одређене овим и другим
законом и колективним уговором.5 И поред експлицитног одређивања
конкурентске клаузуле у Закону о радним односима (чланови 37 –39),
он имплицитно упућује на то да уговорне стране могу да је договоре.
Уговорена конкурентска клаузула, која је саставни део уговора о раду
треба да се поштује (pacta sunt servanda). Ако конкурентска клаузула
није изражена у писменој форми, сматра се да није уговорена.6 Значи,
конкурентска клаузула мора да буде инкорпорирана у уговор о раду, или
пак, у посебном уговору, закљученом између уговорних страна. Argumentum a contrario, уколико је конкурентска клаузула усмено договорена
ништава је. Конкурентска клаузула може да буде опредељена у сваком
уговору о раду без обзира на његово трајање. Уколико је предвиђена у
уговору о раду на одређено време који се продужава или трансформише
у уговор на неодређено време, треба сматрати да она важи и убудуће,
јер садржина (презумираног) уговора о раду на неодређено време осим
у односу на време трајања, остаје иста, тј. идентична са садржином
претходно закљученог уговора о раду на одређено време.

3 I.Govič, D.M Drača и D.Milkovič, Zakon o Radu (komentar, sudska praksa I ogledni
primjeri), Zagreb, 2010, 284.
4 ЗРО, члан 28, став 1.
5 ЗРО, члан 28, став 2.
6 ЗРО, члан 37, став 4.
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2.2. Трајање и примена конкурентске клаузуле
Формални аспекти анализе конкурентске клаузуле заокружени
су освртом на трајање и примену уговорене конкурентске клаузуле,
која зависи од законске одређености начина пристанка радног односа.
Према Закону о радним односима, конкурентска клаузула може да
се уговори најдуже за период од две године по престанку уговора о раду
и то само у случају када раднику престане уговор о раду његовом вољом
или кривицом.7 Законска одредба изричито указује да максимални рок
у којем може да се одреди трајање конкурентске клаузуле. Уколико
уговорне стране одреде конкурентску клаузулу која траје дуже од две
године, тада ће се сматрати да је таква клаузула делимично ништава
и доћи ће до директне примене законске одредбе о максималном року
њеног трајања.
Конкурентска клаузула је правно валидна једино при престанку
важења уговора о раду вољом радника или његовом кривицом. Под
начином престанка радног односа вољом радника подразумева се
споразумно раскидање уговора о раду (ЗРО, члан 69) и отказ уговора
о раду од стране послодавца (ЗРО, члан 71, став 1). Под начином
престанка радног односа кривицом радника подразумевају се једино
они основани разлози за отказ уговора о раду од стране послодавца у
случају када радник крши уговорну обавезу (ред и дисциплину) или
друге уговорне обавезе (ЗРО, члан 71, став 2 и члан 76, став 1, тачка 2).
Значи, конкурентска клаузула ће производити правно дејство уколико
послодавац откаже уговор о раду раднику из разлога кривице и то без
обзира да ли са (ЗРО, члан 81) или без отказног рока (ЗРО, члан 82). Она
неће производити правно дејство уколико је правни основ за престанак
радног односа отказ из личних разлога (ЗРО, члан 71, став 2 и члан 76,
став 1, тачка 1), пословних разлога (ЗРО, члан 71, став 2 и члан 76, став
1, тачка 3) или било ког другог начина престанка важења уговора о раду
регулисаног чланом 62 Закона о радним односима. Уколико радни однос
престане на неки од дозвољених (допуштених) начина, конкурентска
клаузула започиње да производи правно дејство од момента фактичког
престанка радног односа, тј. по истеку отказног рока уколико је он
предвиђен у отказу, односно договора о престанку уговора о раду.
Радно законодавство Републике Македоније се не опредељује
и у односу на територијалну важност конкурентске клаузуле. Отуда
сматрамо да уговорне стране слободно у утврђивању географског
подручја, односно територије (у земљи или иностранству) која ће
7 ЗРО, члан 37, став 2.
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бити обухваћена забраном о конкурентској активности радника.
У овом случају, оквир који ограничава слободу договарања између
уговорних страна не треба тражити у радном законодавству, већ у
општем уговорном праву. Другим речима, суд може у потпуности или
делимично да поништи одредбе конкурентске клаузуле, уколико се у
спору докаже да она има територијалну важност супротно начелима
облигационог права.
2.3. Услови за уговарање конкурентске клаузуле.
Најкомплекснији сегмент у анализи уговарања забране
конкурентског деловања односе се на одређивање услова у којима
може да се договори конкурентска клаузула, а пре свега аспект обима
и вида знања који стиче радник и који су подобни за правно важећу
конкурентску клаузулу. У теорији се сусрећу (за нас прихватљива)
мишљења да ће конкурентска клаузула бити правно важећа уколико
испуњава кумулативне критеријуме да буде разумна (прихватљива),
са аспекта међусобних односа између уговорних страна и разумна са
аспекта ширег јавног интереса. Разумност са аспекта међусобних односа
између уговорних страна значи да послодавац мора да има препознатљив
интерес, уобичајено имовинског карактера и има потребу да заштити
такав интерес од конкурената на тржишту. Разумност са аспекта јавног
интереса значи да поред постојања оправданог и препознатљивог
интереса на страни послодавца за заштиту од конкурената кроз уговарање
конкурентске клаузуле, заштита мора да је сагласна и његовој реалној
потреби.8 Закон о радним односима утврђује да радник и послодавац
у уговору о раду могу да договоре забрану вршења конкурентског
деловања по престанку радног односа (конкурентска клаузула), ако
радник при свом раду или у вези са радом усваја техничко, производно
или пословно знање и пословне везе. Појам техничко, производно или
пословно знање или пословне везе нису дефинисани нити у оквирима
радног законодавства, нити у оквирима ширег прописа који регулише
интелектуалну својину или заштиту од нелојалне конкуренције. Ипак,
стручна и научна мисао опредељује ове појмове у контексту ширег
појма пословне (трговинске) тајне. Другим речима, претпоставља се да
послодавац има своју пословну тајну, тајну технику или производни
процес или пословне контакте, чије би објављивање или стављање
на располагање другом послодавцу штетило његовом пословном
интересу или пословном подухвату. Исто тако, претпоставља се да је
8 L.J.Deborah, op.cit, 351.
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његов ранији радник прекршио конкурентску клаузулу уколико ода и
најобичнију информацију из његовог опсега рада, под претпоставком да
је део забране конкурентског деловања. Кршење конкурентске клаузуле
постоји и у случају употребе успостављених пословних контаката
претходног послодавца код новог послодавца. Генерално, пословна
тајна може да обухвата: научне или техничке информације, дизајн,
мустре, процесе, поступке, формуле, бизнис планове, финансијске
информације, листе имена, адресе или телефонске бројеве. Отуда,
може се закључити да правно важећа конкурентска клаузула је она
којом се штити послодавац од директног или индиректног одавања
тајне процеса, формула, поступака, пословних контаката и сличних
података који су били поверени раднику или са којима је упознат за време
трајања радног односа код претходног послодавца. Пословна тајна или
тајни процес, не мора да буде патентиран да би био предмет заштите
или уговарања конкурентске клаузуле. Није потребно да она садрже
инвентивности или новитете.9 То значи да многи обични подаци могу да
буду проглашени за пословну тајну, првенствено водећи се пословним
интересима и вредностима за послодавца. Суштински, предмет заштите
конкурентске клаузуле може да буде ништа или све што је корисно
или напредно и као такво може да доприноси развоју неког правног
субјекта, односно његове заштите од конкуренције. Закон о радним
односима не предвиђа никаква ограничења са аспекта радног места или
хијерархијског положаја радника, категорије радника (старијих, млађих,
жена) или висине примања радника.
2.4. Могућност новог запошљавања и конкурентска клаузула
Комплексност забране конкурентске активности радника
(конкурентска клаузула) огледа се и у чињеници да се њом не
супротстављају интереси послодавца за слободу предузетништва10
(практично кроз заштиту лигитимних бизнис интереса послодавца и
њиховог положаја према конкуренцији) и интереси радника за слободу
рада и запошљавања.11 Македонско радно законодавство, прихвата
избалансирани приступ. Оно дозвољава договарање конкурентске
9 Ј.Дабовиќ Атанасовска. и В.Пепељугоски, Право на интелектуална сопственост,
Универзитет Св.Кирил и Методиј – Правен факултет „Јустинијан Први” – Скопје,
Скопје 2008, 291.
10 Устав Републике Македоније (Сл.весник на РМ 52/91) гарантује слободу тржишта
и предузетништва (члан 55, став 1).
11 Према Уставу Републике Македоније, свако има право на рад, слободу избора
при запошљавању, заштиту на раду и материјално обезбеђење за време привремене
незапослености (члан 32, став 1).
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клаузуле у уговору о раду, но, истовремено упућује и на оправдане
интересе радника. У том смислу, ЗРО утврђује да конкурентска
клаузула не сме да искључује могућност запошљавања радника.12
Међутим, ова одредба не треба да се схвати као апсолутна забрана
увођења конкурентске клаузуле. Радник и надаље ужива слободу рада и
запошљавања, само не у оквирима конкурентског деловања претходног
послодавца. Значи, конкурентска клаузула не искључује, већ ограничава
могућност запошљавања радника и то код послодавца који се налази
у конкурентском положају у односу на послодавца код кога је радник
претходно био у радном односу. Практично, често се поставља питање
да ли се уговорена забрана конкурентског деловања односи на било које
радно место код новог послодавца, или пак, само на радно место које је
идентично радном месту радника код претходног послодавца. Сматрамо
да конкурентска забрана треба да обухвата свако радно место на које је
распоређен радник код новог послодавца – конкурента. Овакво тумачење
произилази из потребе за онемогућавање злоупотребе конкурентске
клаузуле од стране новог послодавца – конкурента, који би на једноставан
начин могао да распореди радника на одређено радно место које је само
формално различито или другачије названо у односу на претходно радно
место, а суштински, радник би самим својим присуством у пословним
просторијама код новог послодавца и обављањем радних задатака из
новог радног односа могао да користи и преноси податке и знање које је
стекао код претходног послодавца и који су предмет заштите од стране
конкурентске клаузуле.
У пракси се намеће и дилема које правно лице или предузетник
треба да се сматра послодавцем који врши конкурентску делатност
у поређењу са претходним послодавцем, тј. да ли у ову категорију
спадају само послодавци који су регистровани и врше конкурентску
делатност као њихову примарну делатност, или и они послодавци који
конкурентску делатност врше као споредну, односно секундарну. У
теорији преовлађује мишљење да када оба послодавца врше исту или
релативно сличну делатност њих треба третирати као конкуренте,
независно од формалне регистрације њихове делатности.13
2.5. Конкурентска клаузула и право на новчану надокнаду
Аргументи који иду у прилог избалансираности конкурентске
клаузуле и заштити интереса радника у македонском радном
12 ЗРО, члан 37, став 3.
13 I.Govič, D.M Drača и D.Milkovič, op.cit, 285.
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законодавству проналазе се и у одредбама којима се утврђује право на
новчану надокнаду за раднике због поштовања конкурентске клаузуле.
Закон предвиђа да ако поштовање конкурентске клаузуле (регулисано у
члану 37 став 1 ЗРО), онемогућава одређену зараду раднику, послодавац је
дужан да за све време поштовања забране исплаћује новчану надокнаду.14
Ова одредба означава quid pro quo приступ законодавца у односу на
уређивање и практиковање уговорне забране о конкурентском деловању.
Наиме, док с једне стране, ЗРО омогућава договарање и конкурентске
клаузуле са чим се de jure и de facto ограничава слобода радника на рад
и запошљавање, с друге стране, радник стиче законско право на новчану
надокнаду као компензацију за поштовање те забране. При томе, новчана
надокнада за поштовање конкурентске забране мора да се одреди у
уговору о раду и месечно може да износи најмање половину од просечне
плате радника у последња три месеца пред престанак уговора о раду.15 И
поред императивног карактера ове одредбе сматрамо да неопредељивање
новчане накнаде у уговору о раду (или у другом уговору, уколико је
конкурентска клаузула уговорена посебним писаним уговором), неће
утицати на конкурентску клаузулу. Закон (у члану 37, став 3) предвиђа
необориву презумцију да конкурентска клаузула не производи правно
дејство (биће неважећа) уколико није изражена у писменој форми, при
томе не прецизирајући који сегмент конкурентске клаузуле треба да буде
изражен у писменој форми. У том смислу, сматрамо да уколико новчана
надокнада за поштовање конкурентске забране није изричито у писменој
форми, доћи ће до непосредне примене законске одредбе са којом се
одређује ово право. Значи, радник који је обавезан конкурентском
клаузулом имаће право да потражује новчану надокнаду за поштовање
конкурентске забране у минималном износу одређеном законом и у
случају када ово право није одређено уговором о раду као акцесорни
део уговора на забрану конкурентског поступања. У прилог овоме иду
и одредбе Закона о облигационим односима Републике Македоније
који предвиђају да одредбе прописа којима се делимично или у целини,
одређује садржина уговора су саставни део тих уговора и допуњују их
или се налазе на местима уговорних одредби које нису у сагласности
са њима.16 Сматрамо да новчана надокнада треба да обухвата просечну
(нето) плату радника која му је била исплаћена у последња три месеца
пре правног престанка радног односа (тј. пре започињања истека
14 О овоме види: ЗРО, члан 37, став 1.
15 О овоме види: ЗРО, члан 38, став 2.
16 Закон за облигациони односи (у даљем тексту ЗОО), (Сл. весник на Р Македонија,
бр. 18/01), члан 19, став 2.
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отказног рока одређеног решењем о отказу или договорном престанку),
осим уколико није друкчије уређено уговором о раду или из уговора
не произилази нешто друго што иде у корист радника. Под исплаћеном
платом, подразумева се плата која је раднику била исплаћена за уложени
рад, односно остварени рад, укључујући и накнаду за успех на радни
и додатке на плату по различитим основима утврђеним законом и
колективним уговором.
У пракси се поставља питање да ли ће послодавац бити обавезан
да исплати новчану накнаду раднику уколико се радник за време забране
конкурентског деловања запосли код другог послодавца који не врши
конкурентску делатност или само када се радник уопште не запосли. ЗРО
(члан 38, став 1), имплицитно упућује да радник стиче право на новчану
накнаду уколико му поштовање конкурентске клаузуле онемогућава
сразмерну зараду. Ипак, остаје нејасно да ли радник треба да докаже
да га поштовање конкурентске клаузуле ограничава у могућности за
запошљавање и на који начин би то остварио (на пример кроз доказивање
да је добио понуду за запошљавање код конкурентског послодавца; да
је фактички спречен да нађе одређено запослење будући да је његова
професионална квалификација јединствена за запошњавање код
послодавца који врши конкурентску делатност или слично). Сматрамо,
да ова законска одредба и ова практична дилема треба да се тумачи
екстезивно. Суштински, радник би стекао право на новчану накнаду
без обзира да ли је могао или није могао да се запосли код послодавца
– конкурента, будући да је релвантна чињеница да он није запослен код
послодавца који врши конкурентску делатност.
2.6. Престанак конкурентске клаузуле
Правна анализа института конкурентске клаузуле заокружиће се
освртом на њен начин престанка важности и правних последица повреде
(кршења) уговорне забране за конкурентско деловање. Уговорене стране
уживају потпуну аутономију у уређивању начина престанка конкурентске
клаузуле. То, суштински произилази и из самог слова Закона о радним
односима, који предвиђа да послодавац и радник могу да се договоре
о престанку важности конкурентске клаузуле.17 У пракси, уговорне
стране најчешће опозивају конкурентску клаузулу писменим захтевом
радника за престанак уговорене забране о конкурентском деловању
или писменом изјавом послодавца да није обавезан на исплаћивање
новчане накнаде за поштовање конкурентске забране. У првом случају,
17 ЗРО, члан 39, став 1.
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потребна је сагласност послодавца за престанак важења конкурентске
клаузуле, у другом случају, послодавац је уобичајено обавезан да
исплати неколико (једну, две, три или више) плата (прерачунатих по
методологији одређивања новчане накнаде за поштовање конкурентске
забране) раднику, по достављању писмене изјаве да више није обавезан
да исплаћује новчану надокнаду. Ипак, оваква ситуација представља
могућност и пожељан начин (de lege ferenda) уређивања међусобних
права и обавеза радника и послодавца у односу на конкурентску клаузулу
и она не произилази из постојећег радног законодавства. Закон о радним
односима, предвиђа и друге начине престанка конкурентске клаузуле.
Наиме, ако радник откаже уговор о раду, јер послодавац крши одредбе
уговора о раду, конкурентска клаузула престаје да важи, ако радник
у року од једног месеца од дана престанка уговора о раду послодавцу
преда писмену изјаву да га не обавезује уговор.18 Анализирајући ову
одредбу, долазимо до закључка да радник може да се ослободи забране
конкурентског понашања уколико откаже уговор о раду и то у било ком
случају у којем послодавац крши одредбе уговора о раду. То значи да
ово право радник неће да стекне само у случају отказивања уговора о
раду због озбиљније повреде уговорених обавеза од стране послодавца
(ЗРО, члан 100), већ и у случају било какве друге повреде права и обавеза
које произилазе из самог уговора о раду, а нису обухваћене споменутим
чланом закона.
2.7. Правне последице повреде (кршења)
конкурентске клаузуле
Уговорне стране немају никакво ограничење и у погледу
уговарања правних последица повреде (кршења) конкурентске
клаузуле. Конкурентска клаузула може да буде повређена како од
стране послодавца тако и од стране радника. У пракси послодавци
најчешће штите поштовање конкурентске клаузуле кроз одређено
плаћање уговорне казне, испуњавање обавезе или накнаде веће штете.19
Уобичајено конкурентска клаузула која уређује неиспуњавање обавеза
забране на конкурентску делатност од стране радника садржи обавезу
плаћања или уговорене казне или обавезу испуњавања других обавеза
из уговора. Ипак, према правилима општег уговорног права, поверилац
(у овом случају послодавац) губи право да тражи испуњавање обавезе
ако је тражио исплату уговорене казне.20 Уговорне стране, могу да
18 O овоме види: ЗРО, члан 39, став 2.
19 I.Govič, D.M Drača и D.Milkovič, op.cit, 287.
20 О овоме види: ЗОО, члан 262, став 2.
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определе висину уговорене казне (у случају непоштовања договорене
забране конкурентске делатности), према свом нахођењу, у једном
укупном износу, у проценту, или за сваки дан доцње, или на неки
други начин, а поверилац21 (у овом случају послодавац) има право да
захтева уговорену казну и када њен износ премашује висину штете
коју је претрпео, као и када не претрпи никакву штету.22 Обзиром на
положај радника као слабије стране у радном односу и како дужник у
спору везаном за поштовање конкурентске клаузуле опште уговорно
право нуди могућност заштите радника од превисоко уговорене казне.
Радник, може да се позове на сагласне одредбе Закона о облигационим
односима које предвиђају да суд, по захтеву дужника, може да умањи
износ уговорене казне ако утврди да је она несразмерно висока с обзиром
на вредност и значај предметне обавезе.23
Уколико је конкурентска клаузула повређена (прекршена) од
стране послодавца, тј. уколико послодавац не испуни своју обавезу за
плаћање новчане накнаде за поштовање конкурентске забране радник
може да тражи раскидање уговора ради неиспуњења, као правни
институт регулисан општим уговорним правом.24 У овом смислу, Закон
о облигационим односима предвиђа да је двострани уговор, када једна
страна (у овом случају послодавац) не испуни своју обавезу, друга
страна (у овом случају радник), ако није одређено нешто друго, може
да тражи испуњење обавезе или да раскине уговор простом изјавом, ако
раскидање уговора настаје према самом закону, а у случају има право
на накнаду штете. 25
3. Закључак
Уговорна забрана конкурентског деловања у области радних
односа (конкурентска клаузула) уведена је у македонски правни
систем усвајањем Закона о раду 2005. године. Главни циљ овог закона
је модернизација радних односа у складу са савременим потребама
македонског тржишту рада, усклађивање радног законодавства са
европским acquis communitaire и продубљивање уговорнe природe
правног односа између радника и послодаваца.
21 О овоме види: ЗОО, члан 260, став 1.
22 О овоме види: ЗОО, члан 264, став 1.
23 О овоме види: ЗОО, члан 263.
24 Институт раскидања уговора због неисупњености, регулисан је одредбама чланова
113 – 122 ЗОО.
25 О овоме види: ЗОО, члан 113.
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Упркос чињеници да је конкуренска клаузула законски регулисана,
праксa сe суочава са многим проблемима и тешкоћама у правилном
тумачењу овог института, а то су: неадекватнa регулација конкурентске
клаузуле у уговору о раду; нејасноћа услова под којима се закључује
конкурентска клаузула и критеријума који се односе на врсту послова који
су обухваћени конкуренском клаузулом, као и послова који не подпадају
под забрану конкурентске активности; недефинисани начини кршења
конкурентске клаузуле од стране радника или послодаваца и њихова
одговорност у таквим околностима; амбигвитетност постављених услова
за престанак клаузуле конкуренције. У таквим околностима, можемо
закључити да се аранжман уговорне забране конкуренције у великој
мери своди на голу импровизацију. При томе, радник као „слабија“
страна у запошљавању је тај који сноси теже последице из уговорне
клаузуле. На крају, ваља истаћи да се са проблемима и потешкоћама
у тумачењу и примене законских одредби које се односе на уговорну
забрану конкурентског деловања, поред радника и послодаваца, сусрећу
и судови. Уочава се неуједначена судска пракса, што додатно компликује
постојећа дилеме које произилазе из примене клаузуле конкуренције
у уговорима о раду. У том смислу, сматрамо да, што је пре могуће,
законодавац треба да размотри постојеће законске одредбе и да обезбеди
одговарајућа решења која ће бити у општем интересу.
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Treaty interdiction od competetive Contract clauses and its role in
providing good Business environment and Labor market
Summary
The contractual ban on competitive activity (i.e. Non-compete clause)
became a part of the Macedonian labour legislation with the adoption of
the Law one labour relations of 2005. Basic goals of this Law were the modernization of the employment relations in accordance to the contemporary
requirements of the Macedonian labour marker, the harmonization of the
labour legislation with the European “acquis communitaire” as well as the
enhancement of the contractual nature of the employment relations.
Despite the legal regulation of the Non-compete clause, in practice
there can be encountered many different problems and difficulties at the interpretation of this legal institute. Usually the previously mentioned problems
and difficulties consist of the: inadequate regulation of the Non-compete clause in the employment contracts concluded between the contracting parties;
vagueness of both the conditions under which the Non-compete clause shall
be concluded as well as the criteria related to the type of tasks and job positions that can covered by the contractual ban on competitive activity; lack
of precision of the potential ways for violation of the Non-compete clause by
the employees or employers and their responsibilities in such circumstances;
ambiguity when determining the ways of termination of the Non-compete
clause and etc. We conclude that in such circumstances, the regulation of the
contractual ban on competitive activities is largely down to the improvisation
that usually has detrimental consequences to the employees as a “weaker”
contractual party in the employment relationship. Finally, we conclude that
apart from the employers and employees, problems and difficulties in the interpretation of the legal provisions that regulate the Non-compete clause are
encountered by the competent courts in the field of the labour relations in the
Republic of Macedonia. There is a considerably uneven court practice which
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complicates the existing dilemmas arising from the Non-compete clauses in
the employment contracts. In this regard, we believe that the Macedonian
legislator needs to reconsider the current legal provisions sooner rather than
later and to provide a more adequate solutions that will be of an interest to
all the stakeholders.
Keywords: Treaty interdiction of competitive influence, competitive
clause, technical, manufacturing and business skills and communications,
compensation, contractual penalties.
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НОВИНЕ У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ
Апстракт: Поставља се питање какав је значај и међусобни
однос унутрашњих и спољашњих утицаја и разлога за промјене
радног законодавства и да ли се придаје већи значај унутрашњим
или спољашњим утицајима и разлозима? Хармонизација радног
права са правом ЕУ и процеса глобализације се посматрају као
најважнији облици спољашњих утицаја. У земљама региона,
усклађивање са правом ЕУ је основно, а негдје једино од стране
законодавних институција показано стратешко опредјељење
о развоју радног права. Полазећи од законодавне праксе,
опредјељења за европску интеграцију и посљедица процеса
глобализације на промјене у свијету рада, намеће се став да
предност имају спољашњи утицаји и разлози.
Кључне ријечи: промјена радног законодавства, хармонизација
домаћег радног права са правом ЕУ, процес глобализације,
социјални партнери.
1. Уводне напомене
Обиљежја промјена (новина) у радном законодавству учињених у
оквиру усклађивања (хармонизације) домаћег права са европским правом
и током процеса глобализације и транзиције упућују да се постави
питање: какав је значај и међусобни однос унутрашњих и спољашњих
утицаја и разлога за промјене и да ли се придаје већи значај унутрашњим
или спољашњим утицајима и разлозима? Познато је да квалитет и
садржај промјена радног законодавства зависи од тога колико творац
права познаје и уважава унутрашње околности, утицаје и разлоге, али и
zemirjanic@gmail.com
* Рад примљен: 01.08.2016.
Рад прихваћен: 15.08.2016.
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његове способности и воље да полазећи од друштвене функције права,
угради у законе правила из европског и међународног радног права. Како
је констатовано, прописи у области рада треба да омогуће успостављање
радних односа у складу са економским, социјалним и културним
условима, а главни пут јесте, и мора бити адекватно конципирање
прописа. Наши прописи морају садржавати све битне елементе главних
рјешења из међународног и упоредног права, у складу са тржишном
привредом и нашим правним системом. Правна струка и теорија такође
имају, и морају имати, одговарајући допринос у томе.1 Тражи се стручна
компетентност творца права да одреди које су новине важан дио реформе
радног права и како оне ће утицати на положај и међусобне односе
субјеката радних односа. Развој радног права зависи у великој мјери и
од приступа научно-стручним припремама за нормативну дјелатност.
Примјенљивост законских одредби заснива се на уграђивању у правне
норме научних и стручних знања, правне традиције и сазнања из
правне праксе.2 Обе компонете радног права јединственог по предмету
регулисања и титуларима права и обавеза: међународна и унутар
државна морају чинити логичан, свеобухватан, међусобно повезан и
непротиврјечан систем правних аката и у њима установљених начелних
рјешења. При томе ће добровољно прихваћени акти међунардног радног
права, ако их будемо испуњавали у доброј вољи (bona fide), заједно са
начелима из новог уставног система бити фактор његове унификације на
унутар државном и хармонизације на међународном плану.3 Полазећи од
наведених ставова и од тога да су ријетки текстови чија је тема међусобни
однос унутрашњих и спољашњих утицаја и разлога за промјене радног
законодавства, као и проблема недоношења нормативних планова и
програма развоја (радног) законодавства, предмет ове кратке правне
анализе су нека обиљежја промјене (новина) овог законодавства и значај
европске интеграције и процеса глобализације као најважних облика
спољашњег утицаја. Познато је да различито, а некад супростављено
међусобно дјелују унутрашњи и спољашњи утицаји и разлози на реформу
радног законодавства, и то обично тако да унутрашњи ограничавају и
успоравају реформу. У анализи се полази од тезе да у законодавној пракси
предност обично имају спољашни утицаји и разлози, али да је њихов
1 В. Брајић, Стање прописа и потребе праксе у области радних односа, Радно и
социјално право, бр.1-3/97, стр.7.
2 Ж. Мирјанић, Транзиција и развој радног права у Републици Српској, Радно и
социјално право, бр.1-3/97 стр. 65.
3 Д.Паравина, Могуће перспективе радног права наше земље у текућој деценији,
Радно и социјално право бр.1-3/2003. стр. 37.
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утицај ограничен усљед потребе да новине у радном законодавству
буду прихваћене од стране свих субјеката радних односа који показују
различит, па и супростављен однос према промјенама. Очигледно, да
би закони били прихваћени и примјењивани од свих ових субјеката,
достизање европских и међународних стандарда рада је процес који
захтијева постепене и континуиране промјене радног законодавства,
уз уважавање и промјену унутрашњих економских, социјалних и
правних околности. Утицај међународног и европског радног права
на промјене домаћег радног права састоји се у томе да се доносе нови
и мијењају важећи закони или да се уздржи од доношења закона који
нису у складу са овим правом. Реформа радног законодавства у оквиру
учешћа у европској интеграцији и током процеса глобализације и
транзиције проводи се под утицајем европског комунитарног радног
права и универзалног међународног радног права, и у мањој мјери под
утицајем европског некомунитарног радног права и упоредног радног
права укључујући право земаља у региону.
Споразуми о стабилизацији и придруживању које су земље у региону појединачно закључиле са чланицама Европске уније (ЕУ) садрже обавезу усклађивања домаћег законодавства са правом Заједнице и
његовог ефикасног провођења. Али, полазећи од приступа да је процес
интеграције значајан за успостављање и учвршћивање стабилног
европског поретка заснованог на сарадњи у којем је ЕУ главно упориште,4
процес усклађивања права и у оквиру тога усклађивања радног права,
започео је прије стицања својства потенцијалног кандидата за пријем
у чланство. Услађивање радног права у Републици Србији започело
је доношењем претходног Закона о раду 2001. године, настављено
доношењем важећег Закона о раду 2005. године и измјенама и допунама
тог закона,5 а у Републици Српској доношењем, измјенама и допунама
претходног Закона о раду из 2000. године6 и настављено доношењем
важећег Закона о раду 2016. године.7 Према констатацији о развоју
радног законодавства у Републици Србији, процес започет прије 14
година настављен је измјенама и допунама Закона о раду донијетим
2014. године, које су извршене из најмање три разлога: први је економски,
4 Преамбула Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Босне и
Херцеговине.
5 Закон о раду („Службени Гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05,54/09, 32/13
и 75/14).
6 Закон о раду („Службени Гласник Републике Српске“, бр. 38/05, 40/00, 47/02, 38/03,
66/03 и 20/07).
7 Закон о раду („Службени Гласник Републике Српске“, бр. 1/16).
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други је потреба даље хармонизације и усаглашавања са правом ЕУ,
међународним конвенцијама и директивама које су инспирација за
измјене и допуне законских одредби о радном мјесту, радном времену,
одморима, заштити синдикалних представника, раду на одређено
вријеме, итд. и трећи разлог су ставови судске праксе.8 Разлози за
промјене радног законодавства у другим земљама у региону су исте
природе и стога промјене закона о раду (закона о радним односима), као и
других закона из радног законодавства у једној земљи, утичу на садржај
и динамику промјена ових закона у другим земљама региона, нарочито
када се користе као примјер новина које је могуће и потребно слиједити.
У оквиру тог приступа, предмет кратке правне анализе су неке сличности и разлике између Закона о раду у Србији и Закона о раду у Републици
Српској, издвојене као новине које илустурују садашњу фазу развоја
законодавства. Као примјер утицаја усљед истовјетних или сличних
унутрашњих услова и околности на тржишту рада, може се навести
правна фикција која омогућава да радни однос настане без закључивања
уговора о раду у писаном облику, а која има за циљ спречавања рада на
црно: сматра се да је радник засновао радни однос на неодређено вријеме
даном ступања на рад ако послодавац са радником не закључи уговор о
раду прије ступања радника на рад.9
Промјене радног законодавства у земљама региона прати превелика учесталост измјена и допуна закона. У годинама послије
доношења закона обично слиједе бројне измјене и/или допуне у циљу
побољшања текста или као номотехничке поправке, али и као промјене
које значајно мијењају основни текст закона у циљу прилагођавања
европским и међународним стандардима. Поред наведених разлога у
корист истраживања међусобног утицаја радног законодавства земаља
у региону, могу се навести и регионални и двострани споразуми, као и
заједничка правна традиција у регулисању права радника, а која некад
неповољно утиче на однос према реформи.
2. Нека обиљежја промјене радног законодавства
Развој радног законодавства одређује развој радног права стога
што је оно посматрано као скуп свих закона из радног права у једном
8 П. Трифуновић, Предговор о новом и спорном у измјењеном и допуњеном Закону о
раду, Водич за примјену Закона о рад стр.5.
9 Ово правило је новина у Закону о раду у Републици Српској (чл.34). Исто правило
садржи Закону о раду у Републици Србији (чл.32).
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правном систему, најважнији облик стварања радног права.10 Од закона
који чине радно законодавство, најважнји је закон о раду (о радним
односима) будући да има значај општег закона који одређује карактер и
садржај радних односа као основног предмета радног права и регулише
радне односе свих запослених, уз примјену начела супсидијарности.
Промјене закона о раду понекад траже истовремене промјене поједних
других закона у радном законодавству, а посебно закона који регулишу
радне односе државних службеника и намјештеника, али ове промјене
обично касне.
Питање развоја радног права поред доношења нових закона и
закона о измјенама и/или допунама важећих закона, обухвата примјену
закона и одређивање законодавне политике. Праћење примјене закона,
других правних прописа и аутономних извора радног права показује
у којој су мјери они у складу са циљевима јавне политике у области
рада и запошљавања. Анализа примјене закона омогућава да се оцјени
прилагођеност закона друштвеној функцији права. Према дефиниција
датој у литератури о методологији стварања права, друштвена функција
права, која је објективно одређена својствима права и друштва у коме
оно функционоше, је његово укупно дејство на одређено друштво, а
може бити потпуно истовјетна с његовим циљем или потпуно различита
од њега, или дјелимично истовјетна, а дјелимично различита. Ако је
право иоле стварано с познавањем стварности, онда ће његов циљ бар
дјелимично бити остварен његовом функцијом. А то је најчешћи случај.11
Праћење примјене закона о раду као и других закона као сложену,
трајну, стручну дјелатност проводе одвојено и усклађено институције
власти задужене за стварање и примјену права.
Промјене радног законодавства имају за посљедицу све шири
предмет законског уређивања и круг субјеката на које се примјењује
закони. У питању су закони који проширују предмет правног
регулисања на нова питања или уређују нова подручја која претходно
нису била регулисана, као што је на примјер регулисање заштите
радноправног статуса лица која пријаве корупцију посебним законом
или посебним одредбама у законима који регулишу радне односе
радника, службеника и намјештеника. Усљед спољњег утицаја, у
региону постепено преовладава став да за заштиту лица која пријаве
10 Правна енциклопедија, одредница „Законодавство“: 1. законодавна власт; 2.
скуп свих закона у једном позитивном праву; 3. скуп свих закона и других писаних
извора права било цијелог позитивноправног система било оних из појединих његових
области. стр. 1919.
11 Р. Лукић, Методологија права, стр. 173.
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или открију информације о корупцији код послодавца супротних
јавном интересу, није довољна заштита радноправног статуса која
припада свим запосленим. То показује чињеница да су неке земље
у региону донијеле закон који за предмет регулисања има заштиту
радноправног статуса узбуњивача12 или одредбе о заштити узбуњивача
садрже Закон о раду и Закон о државним службеницима.13 Спољашњи
утицаји и разлози су везују за европске и међународне акте о борби
против корупције, као што су на примјер Препорука Савјета Европе
CM/Rec (2014) и Додатак уз ову препоруку, Грађанско правна конвенција
о корупцији и Кривично правна конвенција о корупцији, обе из 1999.
године. Циљ заштите ових лица је подстицање запослених да пријаве
коруптивно понашање код послодавца. Али, бројни случајеви у којима
су узбуњивачи били изложени штетним посљедицама поред прописане
посебне заштите, указује да се поставити питање какав значај имају
одредбе чија је примјена неизвјесна. Како је констатовано, у нормативни
систем се увијек пројектују и одређена очекивања од њега у погледу
афирмације неких нових института који би направили одређени помак
у развоју радних односа. Тако да у оној мјери у којој не буду остварене
струковске, материјалне и правне претпоставке за њихову примјену они
ће у закону или другом акту постојати само номинално а не и стварно,
између нормативно пројектованих нових института и реалног стања
односа неће бити подударности.14
3. Глобализација и радно законодавство
На однос субјеката радног права према промјени радног
законодавства значајно утичу различити ставови које они имају о
промјени свијета рада усљед процеса глобализације и транзиције. У
основи тог односа јесте одговор на питање о томе како приватизација,
либерализација, дерегулација и друга обиљежја процеса глобализације
и транзиције утичу на радне односе. У том смислу, постоје различити
ставови о либералном моделу који даје предност ефикасном
функционисању предузећа и економије у цјелини, и протективном моделу
12 Закон о заштити узбуњивача (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 128/2014);
Закон о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине
(“Службени гласнк Босне и Херцеговине“ бр.100/13); Закон о спрјечавању корупције
„Службени лист Црне Горе“, бр.53/14.
13 Закон о раду, „Народне новине“ бр. 93/14.; Закон о државним службеницима,
„Народне новине“ бр. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12,
49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15.
14 Б. Шундерић, Радни однос, Радно и социјално право бр. 4-6/2002.стр. 43.
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који даје предност социјалном приступу и радноправној сигурности
запослених. Како се истиче, већина промјена у организовању рада у
условима глобализацијске транзиције указује на опстајање неједнаке
расподјеле моћи између појединих актера у организационој структури,
а што се огледа у чињеници да те промјене остављају лошије посљедице
по оне актере који се налазе у средишту процеса рада организација,
него по њихове власнике и менаџере.15 Када се процес глобализације
посматра кроз европску интеграцију као дио тог процеса, онда се као
основно питање поставља однос према будућности социјалне државе на
подручју радних односа. Како се наводи, ако желимо сачувати и одржати
социјалну државу (као битну тековину континенталне Европе 20. вијека)
то се може учинити само на начин да се реформишу економија и односи
у њој, а ту се јавља питање складности и уклопивости социјалног модела
социјалне државе у ту нову реформисану економију, и оно је то које
захтијева активан однос управо ради тога да се инциденталности новог
економског модела не супроставе опстанку социјалне државе. Треба,
дакле на новом нивоу градити економска и социјална права, радне односе
и односе из рада, како би се задржали заштита и заштитни механизми
и гаранције, чак и ако неће моћи бити одржане исти гарантовани нивои
права или иста права.16 Социјални партнери имају о томе различит
приступ: синдикати траже да се примјени европски социјални модел,
настоје да се сачува достигнути ниво индивидуалних и колективних
права радника, заштите радноправна сигурност и достојанство рада,
а удружења послодаваца супротно, траже промјене које воде смањењу
радноправне и социјалне сигурности радника. Супростављен однос
социјалних партнера према промјенама радног законодавства прати
прекид или одбијање колективних преговора или социјалног дијалога.
Према законским одредбама, али што је још важније према природи
радних односа, доношење новог закона о раду и других закона који чине
радно законодавство, и закона о измјенама и/или допунама ових закона,
прати трипартитни институционални социјални дијалог. Социјални
дијалог је предворје за креирање радног и социјалног законодавства и
укупне социјалне политке, најважнији импулс демократизације односа
на тржишту рада и капитала. Основни проблеми у вези са социјалним
дијалогом тичу се дебаланса моћи међу социјалним партнерима и
поимања саме улоге и значаја тог дијалога.17 Супростављене позиције
15 Б. Милошевић, Организација рада у глобалној транзицији, стр. 21.
16 В. Готовац, Увод, Закон о раду с коментарима и тумачењима, стр.17.
17 П. Јовановић, Оквири и правци демократизације односа у области рада, Радно и
социјално право бр.1-6/2004. стр. 33.
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око појединих промјена закона нису саме по себи разлог за прекид
или одбијање колективних преговора и социјалног дијалога од стране
социјалних партнера, нити они могу занемарити потребу да споразумно
налазе рјешења за економске и социјалне проблеме радника и послодаваца. Пораст социјалних разлика и пораст броја незапослених лица
у околностима незавршене транзиције тражи социјални дијалог, чини
га незамјенљивим, насупрот социјалним споровима и сукобима. Исти
проблем постоји у другим земљама, као што показује примјер Пољске:
синдикати се усредоточују на борбу (понекад и насилну) како би очували сва социјална права која су запосленици стекли, док послодавци
наглашавају кључну улогу флексибилности тржишта рада у рјешавању
економских проблема пољске економије (незапосленост).18
Процес глобализације неспорно утиче на садржај радних односа и
значај заштите слободе и достојанства рада, али за сада није могуће дати
коначан одговор на питање какве су посљедице тог утицаја. Коначан
одговор на то питање није могуће дати будући да процес глобализације
у току и што је правац тог процеса све мање предвидљив. То показује
и извјештај Свјетске комисије о социјалној димензији глобализације
(коју је основала МОР-а) у коме се истиче да је стварање праведне
и укључиве глобализације приоритет свугдје у свијету, да су њене
предности за многе далеко док су ризици стварни, да глобализација
није испунила своје тежње за достојним послом и бољом будућности.
У препорукама уз извјештај које имају за циљ постизање праведне и
укључиве глобализације, комисија предлаже да достојан посао за све
мора бити глобални циљ и да га треба промовисати у националним и
међународним политикама, полазећи од тога да ће убрзање отварања
нових радних мјеста у свим земљама помоћи смањењу социјалних
изазова унутар земаља попут миграција, незапослености младих,
неједнакости полова.19 На социјалне изазове глобализације указује
констатација да су од средине 1970-их многе земље примјениле програме
структуралног прилагођавања. То је обично резултирало великим
штетним посљедицама као што су висока стопа незапослености, ниске
плате и смањење владиних издатака за социјална давања; то је значајно
утицало на облике социјалних система.20
18 G.Grotkowska, M.Socha, U.Sztanderska, Пољска, 2007. стр. 220.
19 A Fair Globalization: Creating Opportunities for All, World Commission on the Social
Dimension of Globalization, 2004.
20 А. Петровић, Социјални системи - реформа и правци промјена, Радно и социјално
право, бр.1-6/2006 стр. 423.
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4. Европска интеграција и радно законодавство
За разлику од чињенице да постоје различити и супростављени
ставови о утицају процеса глобализације на радно односе, постоји
начелно и формално јединствен позитиван став према усклађивању
домаћег (радног) права са правом ЕУ. То показује и обавеза да се уз
нацрт и приједлог закона као саставни дио образложења достави изјава
о усклађености закона са правним поретком ЕУ, а која може да садржи
оцјену усклађен, дјелимично усклађен или неускалађен.21 Однос према
усклађивању права значајно, а понекад и опредјељујуће позитивно утиче
на однос према конкретној промјени радног законодавства. Али, то само
по себи не гарантује динамика и одговарајући квалитет. Како се наводи,
хармонизација радног права представља динамичан и коплексан процес.
Динамичност може да се препозна кроз обиман корпус директива који
треба транспоновати у националну легислативу, док комплексност
произилази из потребе квалитетног адаптирања тих директива у
национални правни поредак. Усаглашавање радног законодавства
Републике Македоније са европским комунитарним радним правом
испуњава критеријум динамичности, али се сукобљава са потребом
за квалитетном и употребљивом промјеном.22 Истовјетна или слична
оцјена може се навести и за друге земље у региону.
Уз усклађивање домаћег радног права са радним правом ЕУ и
прихватања европског социјалног модела важна је примјена аката Савјета
Европе, а посебно Ревидиране европске социјалне повеље стога, што се
ратификација Повеље третира као свједочанство о посвећености државе
поштовању људских права, односно као доказ о испуњености једног
од услова за пуноправно чланство у Унији.23 Европске организације
подстичу реформу радног законодавства у транзиционим земљама као
пут који води стабилизацији и придруживању. Како је истакнуто, пут
стабилизације и придруживања ЕУ поплочан је начелима социјалне
политике и радноправним стандардима не само ЕУ и европског комунитарног радног права, већ и начелима Савјета Европе (европског некомунитарног радног права) и МОР-а. Истина, радноправни стандарди у
праву ЕУ су већег квалитета у односу на исте у праву МОР-а, због веће
укупне развијености земаља чланица ЕУ у односу на земље чланице
21 Ж. Мирјанић, Писање и доношење закона, 2014. стр.164
22 Т. Каламтиев, А. Ристовски, Имплементација европског социјалног модела у радно
законодавство Републике Македоније, стр.126.
23 Љ. Ковачевић, Европска социјална повеља, Радно и социјално право, бр.1-6/2005,
стр.14.
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МОР-а. Отуда логично је очекивати да чланице ЕУ, које су истовремено
и чланице МОР-а, али и сама ЕУ, не могу редуцирати радноправне стандарде МОР-а већ их могу само проширивати. Међутим постоје одређени
радноправни стандарди који су развијенији у праву МОР-а у односу на
право ЕУ (неки стандарди из области колективног радног права). На
примјер, кључни принципи индустријске демократије – трипартизам и
социјални дијалог, развијенији су у праву МОР-а.24 Европско колективно
радно право је значајно мање усљед значаја колективног преговарања
него европско индивидуално радно право.
Усклађивање права као организовани, програмирани и координисани процес тражи да у том процесу поред институција власти учествују
и други важни субјекти. Искуство нових чланица ЕУ показује да је
неизбјежан конструктивни друштвени дијалог усмјерен на компромис
између субјеката који подржавају процес европске интеграције и субјекта
који му се противе. Динамика и обим усклађивања права објективно зависе од могућности поједине државе да се приближи степену економског
и социјалног развоја ЕУ, а субјективно од капацитета институција власти
и друштвених партнера да према достигнутом степену развоја креирају
промјене одређених грана права.25 У процесу усклађивања радног права,
као и за развој радног законодавства, неопходан је социјални дијалог да
би се постигао социјални компромис, посебно у погледу усклађивања
које се односи на аутономне изворе радног права. Приближавање
стварног положаја и услова рада запослених предвиђеном положају и
условима рада зависи од стварне моћи и утицаја субјеката радног односа
и других субјеката радног права, од економског и социјалног стања, гдје
се процес изградње и функционисања радног законодавства преплиће
са процесом колективног преговарања и закључивања колективних
уговора.26 На важност социјалног и друштвеног дијалога о промјени
радног законодавства указује и чињеница да је усклађивање домаћег
права са правом ЕУ основно, а можда и једино институционално
потврђено дугорочно опредјељење о правцу развоја правног система.
Полазећи од тог стратешког опредјељења, као и значаја који се у
литератури придаје процесима глобализације и европске интеграције,
може се претпоставити да су узроци промјена у свијету рада и у оквиру
24 П. Јовановић, Радно право у процесима стабилизације и придруживања Европској
унији, стр.14.
25 Ж.Мирјанић, Значај социјалног дијалога у процесу усклађивања домаћег права са
правом Европске уније, 2014. стр. 130.
26 Ж.Мирјанић, Изградња и функционисање радног законодавства у Републици
Српској, 1977. стр. 500.
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тога промјене радних односа код нас првенствено спољњег карактера.
На значај спољњег утицаја указује и чињеница да су и поред отпора
синдиката, промјене радног законодавства у Републици Србији и
неким другим земљама у региону током 2014. године, те доношење
Закона о раду у Републици Српској и Закона о раду у Федерацији
Босне и Херцеговине у 2016. године подржани од представника ЕУ
као важан дио реформе неопходне у процесу европске интеграције и
представника Међународног монетарног фонда и Свјетске банке као
мјере усмјерене на достизања економске и финансијске стабилности,
бољег пословног амбијента и привлачење страних инвестиција. Као
примјер за илустрацију разлога ове подрше могу се издвојити одредбе
о закључивању уговора о раду на одређено вријеме у Закону о раду у
Републици Србији27 које поред неких других одредби које су предмет
измјена закона воде проширивању флексибилних облика рада (непуно
радно вријеме, рад ван просторија послодавац, клизно радно вријеме).
У складу са препоруком о већој флексибилности у економији, у
последњих пар година модел флексигурности развио се у централну
парадигму ЕУ. Вјештачка кованица „флексигурност“ осмишљена је тако
да нагласи реципрочност флексибилности и сигурности, а не њихово
међусобно искључивање. У глобализованој економији, флексигурност
је од суштинског значаја за успјех структурних промјена, просперитет
и социјалну сигурност.28 Иначе, концепт Флексигурности (саопштење
Комисије од 2006) садржи начела која су својеврсна алтернатива
традиционалном европском социјалном моделу, што је нови изазов
за очување модела државе-благостања, односно социјалне државе и
социјалне Европе.29
У погледу регулисања рада на одређено вријеме оба закона о
раду садрже иста правила као и претходни закони, а којима се чува
сталност радног односа.30 У Закону о раду у Републици Срској, за
разлику од претходног закона нису прецизно набројани случајеви, већ
одређено да се ова врста радног односа може засновати ако постоје
27 чл. 12. Закона о измјенама и допунама Закона о раду („Сл. гл. Републике Српске“,
бр. 75/14).
28 D. Brauninger, Политика на тржишту рада – комплексан баланс између
супсидијарности и централизације, Deutche Bank Research – EU Monitor 53 od 21. маја
2008. године, стр.81.
29 Б. Лубарда, Радно право (расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу),
2012.,стр. 176.
30 Сматра се да је закључен уговор о раду на неодређено вријеме ако у уговору није
наведен допуштени основ, или није назначено вријеме трајања уговора или ако радник
остане да ради по истеку уговора.
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прописани разлози и тако повећан број радника са којима послодавци
могу закључити уговор о раду. Истом циљу служи разликовање двије
групе случајева са различитом максималним трајањем радног односа
на одређено вријеме, а што није био случај у претходном закону у којем
је била одређена иста максимална дужина трајања радног односа за
све случајеве на начин да је ограничена на двије године. У оба важећа
закона је предвиђено да уговор о раду на одређено вријеме може да се
закључи за заснивање радног односа чије је трајање унапријед одређено
објективним разлозима који су оправдани роком, или извршењем
одређеног посла или наступањем унапријед одређеног догађаја. Новине
одговарају Директиви 1999/70/ЕЗ која одређује да „радник на одређено
вријеме“ означава особу која има уговор о раду или радни однос у којем
је престанак уговора о раду или радног односа одређен објективним
условима, попут наступања одређеног датума, извршења одређених
задатака или наступања одређеног догађаја.31 Како би се спријечило
кршење права настало због употребе узастопних уговора о раду или
радних односа на одређено вријеме, државе чланице доносе једну или
више сљедећих мјера: објективни разлози који оправдавају обнову таквих
уговора или односа; најдуже укупно трајање узастопних уговора о раду
или радних односа на одређено вријеме; број обнова таквих уговора или
односа.32 Према овим законима, послодавац и радник могу закључити
један или више уговора о раду на одређено вријеме за период који не
може бити дужи од укупно 24 мјесеца. За друге случајеве је продужено
вријеме трајање радног односа у односу на претходни закон, а на период
дужи од 24 мјесеца: 1) ако је то потребно због замјене привремено
одсутног радника, до његовог повратка, 2) за рад на пројекту чије је
трајање унапријед одређено и 3) са незапосленим коме до испуњења
једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до
пет година, а најдуже до испуњења услова.33 За разлику од Закон о раду
у Републици Српској, Закон о раду у Републици Србији прописује да
у овим случајевима послодавац може са истим запосленим да закључи
нови уговор о раду на одређено вријеме по истеку наведених рокова
и то по истом или другом правном основу. Како је констатовано, овде
је пропуштена прилика да се осим роком сукцесивни уговори о раду
31 Дефиниције, члан 3. Директиве
32 Мјере за спрјечавање кршења права, члан 5. Директиве
33 Закон о раду у Републици Србији одређује још 2 случаја када радни однос може
трајати дуже од 24 мјесеца: са страним држављанином и за рад код новооснованог
послодавца чији упис у регистар код закључивања уговора није старији од једне године,
а најдуже до до 36 мјесеци.
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ограниче и постојањем објективних разлога који би се морали навести у
том уговору, а због којих се поново закључује уговор о раду на одређено
вријеем са истим запосленим. Овакво нормирање би тек тада било у
складу са Директивом Савјета бр. 1999/70 о оквирном споразуму о раду
на одређено вријеме.34
5. Завршне напомене
Синдикати противљење промјенама радног законодавства
образлажу оцјеном да оне воде смањењу радноправне сигурности
радника усљед продора неолибералног концепта и прихватања захтјева
водећих међународних финансијских организација које подржавају тај
концепт. Послодавци и њихова удружења траже промјене које воде
смањењу радноправне и социјалне сигурности радника позивајући се
на вишегодишњу економску и финансијску кризу и друге неповољне
пословне околности, на све већу конкуренцију на унутрашњем и
међународном тржишту. Отуда доношење нових и измјене и допуне
важећих закона насупрот потребама, обично прати прекид или
избјегавање социјалног дијалога. То указује на непремност социјалних
партнера, као и других субјеката радног права, да у оквиру парламентарне и индустријске демократије траже и проналазе законске и друге
нормативне новине неопходне у процесу европске интеграције. Промјена
аутономних извора радног права у облику закључивања нових или
промјене постојећих колективних уговора и доношење нових или
промјене постојећих аутономних општих аката је разлог да социјални
партнери одустану од прекида или избјегавања дијалога ако је до тога
га је дошло током доношење закона.
Праћења примјене закона о раду и других закона из радног
законодаства има за циљ побољшање основног текста закона кроз измјене
и допуне, а ако то није довољно онда доношење нових закона, како би
се у циљу остваривања друштвене функције права, одребе прилагодиле
унутрашњим околностима и претпоставкама, и у исто вријеме удовољило
потреби за усклађивањем радног законодавства са радним правом
ЕУ. Промјена радног законодавства у околностима глобализације и
транзиције зависи примарно од развоја радног права ЕУ, али то није
разлог да земље учеснице процеса европске интеграције запоставе своје
унутрашње околности и претпоставке. Напротив, то је разлог да траже
равнотежу између спољашњих утицаја и захтјева и унутрашњих, као што
34 Р. Брковић, Б. Урдаревић, А. Антић, Заснивање радног односа, Практикум за радно
и социјално право, стр. 8.
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су економске, социјалне и друге друштвене околности. Коначан одговор
на питање какве ће бити посљедице процеса европске интеграције није
могуће дати из истог разлога као и за процес глобализације, а стога што
је процес у току и што је правац тог процеса све мање предвидљив.
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Novelties in Labor Legislature
Summary
The characteristics of changes in labor legislature due to the harmonization of domestic law with the European law, during the process of globalization and transition, suggest the following question to be put forward:
what is the significance and relation between internal and external impacts
and reasons for changes and which ones are more significant, internal or
external impacts and reasons? Starting from the legislative praxis there is
an attitude that more important are external impacts and reasons, but their
influence is limited due to the necessity that novelties in labor legislature
are accepted by all the subjects of labor relations, which show diverse and
contradictory relation towards the changes. Social partners have a different
approach: trade unions require that European social model is applied, they
try to safeguard the level of protection of individual and collective workers’
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rights, to protect labor security and dignity of work, and the employers’
associations, on the contrary, request changes that would lead to decrease
of labor and social security of workers.
The change of labor legislature in the circumstances of globalization
and transition depends primarily upon the development of the EU labor
law, but that is not the reason for the countries participating in European
integration to neglect their internal circumstances and prerequisites. On the
contrary, that is the reason for them to seek balance between the external
impacts and requests and internal ones, like economic, social and other social
circumstances. In the countries of this region, the harmonization with the EU
law is essential, and somewhere also the only strategic choice of the legislative
institutions, regarding the development of labor legislature. The reform of
labor legislature with regard to participation in European integration during
the globalization and transition process is being done under the influence of
European community law and the universal international labor law, and to a
certain extent, under the influence of the European non-community law and
comparative labor law including the law of countries in this region. When
observing the process of globalization through the European integration as
a part of this process, the basic question is the relation towards the future of
a social state in the area of labor relations. The final answer to the question,
what the consequences of the process of European integration are, is not possible, for the same reason as the process of globalization, since the process
is still ongoing and since the direction of that process is less anticipative.
The conflicted relation of social partners towards the changes of labor
legislature is followed by cessation or denial of collective negotiations or
social dialogue. According to legislative provisions, but more importantly
according to the nature of labor relations, the enactment of new labor law and
other laws making part of labor legislature, and the law on changes or amendments to these laws, is followed by tripartite institutional social dialogue.
Key words: changes of labor legislature, harmonization of domestic
labor legislation with the EU law, globalization process, social partners.
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РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА
У СРБИЈИ У СВЕТЛУ НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА
Апстракт: Службенички систем у Србији није био целовит до
доношења закона којим се уређује радноправни положај локалних
службеника. Локалним службеницима ће од првог децембра
2016. године положај бити регулисан у оквиру службеничког
система установљеног Законом о запосленима у аутономним
покрајинима и јединицама локалне самоуправе1. Претходно
наведени закон, поседује одређена специфична решења везана
за статус локалних службеника, али и многобројне сличности са
нормама Закона о државним службеницима2. Сличности између
два претходно наведена закона су и разумљива, с обзиром да је
природа делатности коју врше локални и државни службеници
у бројним сегментима слична.
Кључне речи: радноправни положај локалних службеника,
локални службеници, локална саоуправа, државни службеници,
локални службенички систем.
1. Увод
У овом раду, у основним цртама, бавићемо се неким општим, али
и посебним питањима положаја, права и обавеза јавних службеника
(запослених) у органима јединица локалне самоуправе, tj. општини, граду
rbrkovic@jura.kg.ac.rs
1 „Сл. гласник РС“, број 21/2016. Овај закон ступио је на снагу осмог дана од дана
објављивања, а примењиваће се од 1. децембра 2016 године
2 “Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014

*

* Рад примљен: 15.06.2016.
Рад прихваћен: 22.06.2016.
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и граду Београду, имајући првенствено као циљ да се сагледа њихов нови
статус, положај, права и овлашћења према новом Закону о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
То је посебно важно с обзиром на њихову одговорност за ефикасан,
уставан и законит рад органа ових територијалних јединица, за
остваривање утврђене политике и спровођење закона и других прописа
и општих аката као и на улогу, функционера у одлучивању о правима и
обавезама и самих запослених (локалних службеника и намештеника).
Радноправни положај локалних службеника је значајан за правни
систем сваке државе, па и Србије, јер иако се ради о у многоме о веома
особеном и специфичном службеничком радном односу, а не о класичном
радном односу, обавезе и дужности које произилазе из рада запослених
у локалној самоуправи и аутономним покрајинма, ипак, готово у целини
кореспондирају са правима која се остварују на основу рада у општем
радном односу.
Дакле, бавићемо се статусом тј. правима, обавезама и дужностима
људског елемента као дела организационе структуре који је
карактеристичан за посебну врсту организације. Реч је, наиме, о органима
јединица локалне самоуправе, који, у ширем теоријском и практичном
виду, имају својства јавних служби. У том смислу, везивањем за јавну
службу лица која те службе у јединицама локалне самоуправе обављају
могу се са правом означити као јавни службеници, односно службеници.
2. Појам локалног јавног службеника и
својства службеничког односа
Појам службеника, па ни локалног јавног службеника, није
јединствен, ни у теоријском смислу ни у законодавној пракси уређивања.
У начелу, као што постоје два основна појма државне (ценралне) и
локалне (нецентралне) управе,у функционалном и органском смислу,
тако би начелно могли и службенике да дефинишемо са функционалног
и органског становишта. То значи да би службеник у функционалном
смислу било свако лице које врши или обавља јавне послове, дакле и
управноправне послове, без обзира на организациону страну или облик
вршења послова. Ту би, дакле, спадали сви они који обављају послове
који имају природу послова јавне службе, без обзира да ли их обављају у
оквиру државног апарата, посредством институција недржавне управе,
организација јавне службе или у органима јединица локалне заједнице.
С друге стране, појам службеника са органског становишта
обухватао би она лица која раде у одређеним, изричито дефинисаним
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органима односно организацијама јавне службе, дакле и управне, без
обзира на природу и врсту посла. Оба приступа у свом чистом облику
имају недостатке јер појам службеника чине нејасним: функционални, с
обзиром на мноштво послова који се у органима врше, а организациони
с обзиром да у органима и организацијама јавних служби ради и низ
људи који се не могу сврстати у јавне службенике -тзв. другоособље.
Због тога, сваки позитивноправни систем конструише и конституише
појам службеника по својој мери, јер није могуће дати један општи појам
јавног службеника који би важио истовремено за све, а различите правне
системе,или за исти правни систем у различитим временима.
Неспорно је да професионализација мора да буде једна од
основних ознакајавног службеника, па и локалног. Начелно, дакле,
службеницима би се могла да означе лица која обављају послове у
органима и организацијама какве јавне службе, па и у органима јединица
локалне самоуправе, претежно интелектуалне, као своје трајно и редовно
занимање.
У складу са изнетим, у службенике не би спадали чланови
представничких тела, с обзиром на одсуство елемента професионалности.
Такође то би важило и за чланове колегијалних тела у органима локалне
самоуправе и организацијама јавних служби из реда грађана,који
те послове врше привремено и пригодно, јер им недостаје елеменат
сталности,као и за лица на оним функцијамана које су непосредно
бирани од стране бирача, јер им недостаје такође елеменат сталности,
али и професионалности.3 Локални службеници, чине стручан апарат
чији је задатак да омогући остваривање и унапређивање управе у локалним заједницама.4
Један од основних елемената одређивања положаја локалних
јавних службеника јесте локални службенички систем, као укупан систем (склоп) категорија у које се ти јавни службеници разврставају према
унапред утврђеним критеријумима и који представља основ за њихово
напредовање, награђивање и кретање у служби. Службенички систем
има три основна дела:
1) класификациони систем, и то у облику класификације радних места у којем свака класа обухвата сва радна места са истим или
сличним радним дужностима или класификације службеника, у којем
свака класа обухвата све службенике са истим или сличним одредјеним
личним својствима,
3 М. Влатковић, Р. Брковић, Б. Урдаревић, Службеничко право, Београд, 2013, стр. 114.
4 Ж. Ђурић. Локална управа у Србији и Црној Гори, Београд, 2005, стр. 160.
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2) платни систем, и
3) начин (систем) напредовања.
Циљ локалног службеничког система јесте да обезбеди максимум
ефикасности, дакле сврсисходности са становиштаоргана јединице локалне самоуправе и праведности и једнакости са становишта појединца–
службеника у њему. Локална самоуправа је један од најизазовнијих
института у погледу њеног схватања, дефинисања и одређивања битних
елемената, који би је уградили у правни систем а делом и у политичке
институције, као његов значајан и омеђен подсистем.5Услед појачане
глобализације и промене улоге која држава врши, она постаје преширок
оквир за решавање конкретних проблема грађана, те се услед тога они
решавају активношћу локалних власти у локалним самоуправама.6
Службенички систем мора да обезбеди висок степен објективности
критеријума, независно од појединих лица-службеника на која се
одређене индивидуалне одлуке односе.7 Исто тако, тај систем мора
бити, својим институтима и процесима, етички прихватљив за највећи
број запослених. Свакодневна активност локалних службеника за последицу треба да има реализацију права и интереса грађана, која спадају
у надлежност локалне самоуправе.
3. Положај, права идужности запослених у
органима јединица локалне самоуправе
Чланом 189. Закона о државним службеницима8 прописао је да ће
се и убудуће, одредбе Закона о радним односима у државним органима9,
сходно примењивати и на запослене у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, до доношења посебног закона. Још
приликом доношења Закона о радним односима у државним органима
1991. године, процењено је да постојећи правни оквир за локалне
службенике није адекватан и да га треба заменити посебним законом о
5 М. Влатковић, Изазови локалне самоуправе у Србији, 1990-2006, Београд, 2006, стр.
15.
6 S. Đorđević, Decentralizacija i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u Srbiji, Anali hrvatskog
politikološkog društva, br. 8, god. 2011, стр. 180.
7 Ј. Nillson, What’s the Problem? Local Officials Conceptions ofWeaknesses in their
Municipalities, Crisis Management CapabilitiesJournal of Contingencies and Crisis
Management, Volume 18 Number 2 June 2010, стр. 84.
8 “Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014.
9 „Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др.
закон, 39/02, 49/05 - УС, 79/05 – др. закон, 23/2013-одлука УС.
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локалним службеницима.10 Због одсуства посебног закона којим би се
регулисао положај локалних службеника може се рећи да у Републици
Србији није био изграђен целовит службенички систем.11
Посебан закон којим се уређује радноправни положај локалних
службеника донет је тек усвајањем Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.12
Осим тога, давање организационе аутономије локалној самоуправи, у протеклом периоду, често је било пропраћено нетранспарентним процесима политичког кадрирања, укључујући прекомерно
запошљавање и довођење лојалног партијског кадра са неадекватним
квалификацијама и компетенцијама за рад у службама и органима локалне самоуправе.
Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локална самоуправе13 уређују се права и дужности из радног односа запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, при чему се одредбе овог закона сходно примењују на запослене
у органима градских општина, као и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, према посебном закону. Такође, организацијама
и службама на које се примењује Закон сматрају се и стручне службе
и посебне организације које су основане за обављање послова управе. Важно је указати да се одредбе овог Закона не примењују на запослене у привредним друштвима, предузећима, установама, јавним
агенцијама, фондовима и фондацијама које оснива надлежни орган
аутономне покрајине, јединице локалнесамоуправе и градске општине,
10 B. Milosavljević, Reforma lokalne samouprave u Srbiji, Hrvatska i komparaivna javna
uprava, god. 12. (2012), br. 3, стр. 762.
11 Б. Давитовски, А. Павловска-Данева, З. Лончар, Наука о управи, Подгорица, 2012,
стр.143
12 „Сл. гласник РС”, бр. 21/16.
13 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а примењиваће се од 1. децембра 2016. године, осим одредаба чл.
116-122, које се односе на стручно усавршавање, као и одредаба чл. 172-183. и члана
192. тачка 4) о жалбеној комисији и одредаба чл. 188-191. којима су уређена питања
у вези са људским ресурсима, а које се примењују наредног дана од дана ступања на
снагу овог закона. Одредбе члана 20. које се односе на напредовање у платне разреде
ће се примењивати по доношењу прописа којим ће се уредити платни разреди за
нзапослене у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе као и одредба
члана 190. став 4. која ће се примењивати од 1. октобра 2016. године. Члан 80. тачка
1) у погледу држављанства Републике Србије престаје да се примењује, за држављане
држава чланица Европске уније, од приступања Републике Србије Европској унији.
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према посебном пропису.14 Укупност права, обавеза и одговорности
локалних службеника чини њихову службену дужност, а њена повреда
води њиховој одговорности.15
Запосленима се сматрају функционери који ради вршења дужности заснивају радни однос на основу законом утврђене обавезе или
овлашћења као и службеници и намештеници.
Функционер се, при томе, сматра лице које је изабрано, именовано,
односно постављено (осим службеника на положају) у органима јединице
локалне самоуправе, односно у органима градске општине, као и у службама и организацијама које они оснивају према посебном пропису.
Службеник је запослено лице које професионално обавља стручне послове из надлежности јединице локалне самоуправе или са њима
повезаних општих правних послова, информатичких, материјалнофинансијских, рачуноводствених и административних послова. Службеник је, дакле, запослено лице на извршилачком радном месту као и
на радном месту службеника на положају.
Намештеник је, пак, лице које заснива радни однос ради обављања
пратећих, помоћно-техничких послова у јединици локалне самоуправе.16
Послодавац функционера, службеника и намештеника у
јединицама локалне самоуправе је сама јединица локалне самоуправе.
За функционере у јединицама локалне самоупараве, права и дужности
у име послодавца, врши скупштина града, општине или градске општине, односно радно тело скупштине које је утврђено статутом или
актом скупштине којим се уређује надлежност, састав и организација
радних тела скупштине. За службенике на положају, права и дужности
у име послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан
за постављење службеника на положају.
За службенике и намештенике, права и дужности у име послодавца, врши начелник градске или општинске управе ако је образована
као јединствен орган, односно начелник управе за поједине области,
или начелник управе градске општине (начелник управе), односно руководилац који руководи одговарајућом службом или организацијом.
На права и дужности функционера и службеника који нису уређени Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
14 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 1.
15 F.Cardona, Liabilities and Discipline of Civil Servants, SIGMA, 2003, стр. 5, www.oecd.
org/dataoecd/22/0/43812763.pdf. Приступљено 31.08.2015. год.
16 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 3.
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самоуправе или посебним законом или другим прописом, примењују се
општи прописи о раду и посебан колективни уговор за јединице локалне
самоуправе као и колективни уговор код послодавца. На права и дужности из радног односа намештеника примењују се, пак, општи прописи
о раду и колективни уговори, ако претходно навееним или посебним
законом није другачије одређено. Колективним уговором се не могу
уговарати плате запослених.17 Такође, било би неопходно донети и кодекс
поношања који би се односио на локалне службенике, или постојећи
Кодекс понашања државних службеника18, изменама прилагодити за
примену и на локалне службенике.19
4. Врсте радних места службеника
Радна места службеника се деле на положаје и извршилачка радна
места, у зависности од сложености послова, овлашћења и одговорности.
Влада уредбом ближе уређује критеријуме за разврставање радних
места и мерила за опис радних места службеника, при чему ће водити
рачуна: о познавању језика и писама националних мањина, као посебног
услова за обављање послова на оним радним местима која су од
значаја за остваривање права грађана на службену употребу језика и
писама националних мањина; о националном саставу становништва и
одговарајућој заступљености припадника националних мањина ради
постизања пуне равноправности између припадника националне мањине
и грађана који припадају већини; о ограничењу броја извршилаца у звању
вишег саветника у органима града Београда и самосталног саветника у
органима, службама и организацијама.
Радна места службеника, услови за запослење на њима и број
службеника одређују се Правилником о организацији и систематизацији
радних места. Да би се попунило слободно радно место службеника
потребно је да је оно предвиђено Правилником и да је његово попуњавање
предвиђено Кадровским планом.20

17 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 4-6.
18 Сл. гласник РС, бр. 29/2008.
19 Више о етичким кодексима и Eтици јавних службеника у: G. Marčetić, Etički kodeski
i etika javnih službenika, Hrvatska i komparativna javna uprava, god. 13. (2013), br. 2., стр.
499-539.
20 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 47.
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Положај је радно место на коме службеник има овлашћења и
одговорности у вези са руковођењем и усклађивањем рада органа,
службе или организације општинске управе.
У јединици локалне самоуправе и градској општини, положаји у
смислу одредаба Закона, су радна места начелника градске, општинске,
односно управе градске општине и њихових заменика.21
У граду Београду, уколико је градска управа организована
као јединствен орган, положаји у смислу одредаба Закона, су радна
места начелника градске управе града Београда, његових заменика
(секретар секретаријата градске управе града Београда) и подсекретар
секретаријата.22
Градско, односно Општинско веће поставља и разрешава начелника
управе и заменика начелника управе. Службеника на положају у управи
градске општине поставља и разрешава орган утврђен прописима града.23
Извршилачка радна места јесу сва радна места која нису положаји,
укључујући и радна места руководилаца унутрашњих организационих
јединица, при чему је непосредни руководилац службеник који руководи
унутрашњом организационом јединицом у којој је систематизовано
радно место.
Актом којим се систематизују радна места (Правилник) утврђују
се и самостална извршилачка радна места која су изван унутрашњих
организационих јединица и 0предељује надлежност руководиоца за
надзор над радом на овим извршилачким радним местима.24
Радна места и њихово разврставање по звањима уређују се
Правилником. Правилником се утврђују описи радних места, звања у
којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако
радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови
за рад на сваком радном месту.
Извршилачка радна места разврставају се по звањима, у зависности
од сложености и одговорности послова, потребних знања и способности
и услова за рад. Радно место руководиоца унутрашње организационе
21 Услови за постављење на положај, престанак рада и разрешење, одређени су чл.
50, 51 и 52. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, „Сл. гласник РС”, бр. 21/16.
22 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 48.
23 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 49.
24 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 57.
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јединице не може бити разврстано у звање ниже од звања осталих радних
места у њој.
Звања су: самостални саветник, саветник, млађи саветник,
сарадник, млађи сарадник, виши референт, референт и млађи референт.25
5. Начин попуњавања слободних радних места
Радно место може да се попуни кад се испуне два услова: (1) да је
радно место предвиђено Правилником и (2) да је његово попуњавање
предвиђено Кадровским планом за текућу годину. Кад се оба услова
испуне, руководилац органа, службе или организације одлучује да ли
је потребно да се радно место попуни.26
Кадровски план састоји се од приказа броја запослених према
радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на
неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски
план, број приправника чији се пријем планира и број запослених
чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету
изабраног лица, у кабинету градоначелника, председника општине,
односно председника градске општине или због повећања обима посла.
На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места, односно измене и допуне тог
правилника.27
У радни однос може се примити лице под следећим условима: 1)
да је пунолетан држављанин Републике Србије; 2) да има прописано
образовање; 3) да испуњава остале услове одређене законом, другим
прописом и актом о систематизацији радних места; 4) да није
правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; 5) да раније није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа.28
Извршилачко радно место попуњава се трајним премештајем,
спровођењем интерног конкурса, преузимањем службеника или
25 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 58. и 59.
26 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 79.
27 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 76-78.
28 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 80.
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заснивањем радног односа након спроведеног јавног конкурса, а положај
се попуњава постављењем.29
При попуњавању извршилачког радног места предност има
премештај службеника, са напредовањем или без њега. Ако послодавац
одлучи да радно место не попуни премештајем, спроводи се интерни
конкурс. Ако интерни конкурс није успео, радно место може да се попуни
преузимањем службеника од другог послодавца односно из државног
органа. Ако се радно место не попуни ни преузимањем службеника,
обавезно се спроводи јавни конкурс. Ако ни јавни конкурс није успео,
радно место се не попуњава, али послодавац може одлучити да се
спроведе нови јавни конкурс.30
Дакле редослед радњи при попуњавању радних места је следећи:
премештај, интерни конкурс, затим преузимање и на крају се спроводи
јавни конкурс.
Ради попуњавања извршилачког радног места спроводи се интерни
конкурс. Интерни конкурс оглашава послодавац на огласној табли. На
интерном конкурсу могу да учествују сви службеници запослени на
неодређено време код послодавца који оглашава интерни конкурс. Право
учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или
службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је
разврстано радно место које се попуњава. Интерни конкурс спроводи
конкурсна комисија од три члана коју именује службеник на положају
који руководи органомодносно начелник управе. Кад интерни конкурс
успе, службеник на положају односно начелник управе, доноси решење о
премештају службеника и доставља свим кандидатима. Кандидати који
су учествовали на конкурсу имају право жалбе на решење о премештају
службеника под истим условима и у истом року као у поступку јавног
конкурса.31
Ако интерни конкурс није успео, послодавац може одлучити
да радно место попуни преузимањем службеника. Послодавац може
преузети од другог послодавца односно из државног органа, без
конкурса, службеника који је у радном односу на неодређено време.
Преузимање службеника врши се на основу споразума о преузимању,
уз сагласност службеника који се преузима, при чему службеник може
29 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 81.
30 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 82.
31 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 83-90.
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бити преузет на радно место које је разврстано у исто, непосредно ниже
или непосредно више звање.32
Ако радно место није попуњено ни преузимањем службеника,
спроводи се јавни конкурс. Пре расписивања јавног конкурса за попуну
извршилачких радних места и за пријем приправника, службеник на
положају који руководи органом јединице локалне самоуправе односно
начелник управе својим решењем образује конкурсну комисију од три
члана. Конкурсну комисију обавезно чине непосредни руководилац
организационе јединице у којој се попуњава радно место, односно прима
приправник и службеник који обавља послове из области управљања
људским ресурсима. У сваком појединачном случају конкурсна комисија
утврђује које ће се стручне оспособљености, знања и вештине проверавати
у изборном поступку и начин њихове провере. Оглас о јавном конкурсу
садржи податке о радном месту преузете из Правилника и условима за
запослење на радном месту, као и стручној оспособљености, знањима
и вештинама, које се оцењују у изборном поступку и начину њихове
провере. Оглас о јавном конкурсу обавезно се објављује на интернет
презентацији органа јединице локалне самоуправе, а у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике
Србије објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет
презентације на којој је објављен оглас.33
Конкурсна комисија саставља списак кандидата који испуњавају
услове за запослење на радном месту и међу њима спроводи изборни
поступак. У изборном поступку се врши оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата који учествују у изборном
поступку, према критеријумима и мерилима прописаним за избор. По
окончаном изборном поступку конкурсна комисија у року од 15 дана
саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор. Ако се конкурс
спроводи за више извршилаца на једном радном месту, конкурсна
комисија доставља листу за избор за сваког извршиоца. Решење о
избору кандидата са листе за избор доноси службеник на положају који
руководи органом односно начелник управе у року од 15 дана од пријема
листе за избор. Изабрани кандидат дужан је да ступи на рад у року од

32 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 91-93.
33 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 94-105.

65

Проф. др Радоје Брковић, Радноправни положај локалних службеника у
Србији у светлу нових..., Радно и социјално право, стр. 55-70, XX (1/2016)

15 дана од дана коначности решења о пријему у радни однос, изузев ако
му послодавац из оправданих разлога не продужи рок.34
6. Трајање радног односа
Радни однос у органу јединице локалне самоуправе, заснива се,
по правилу, на неодређено време.35
Радни однос може се засновати и за време чије трајање је унапред
одређено (радни однос на одређено време): 1) ради замене одсутног
запосленог до његовог повратка; 2) због привремено повећаног обима
посла, који постојећи број запослених не може да изврши, најдуже на
шест месеци у току једне календарске године; 3) на радним местима
у кабинету градоначелника града Београда, председника Скупштине
града Београда, док траје дужност тих лица; 4) на радним местима
у кабинету градоначелника, председника општине или председника
градске општине, док траје дужност тих изабраних лица (помоћници
градоначелника, односно председника општине као и друга лица која
заснивају радни однос на радним местима у кабинету); 5) ради учешћа
у припреми или реализацији одређеног пројекта, најдуже до завршетка
пројекта; 6) ради обуке приправника, за време трајања приправничког
стажа. Радни однос на одређено време, по правилу сезаснива без јавног
конкурса. Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни
однос на неодређено време, изузев приправнику, кад положи државни
стручни испит. 36
Радни однос са непуним радним временом може се засновати са
лицем које није у радном односу или које је у радном односу са непуним
радним временом уз испуњење следећих услова: 1) да обим послова
не захтева ангажовање запосленог у току пуног радног времена; 2) да
укупно радно време лица не прелази пуно радно време утврђено општим
прописима о раду.37
Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос
у органу јединице локалне самоуправе, или државном органу. Пробни
рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. За
34 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 105-111.
35 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 69.
36 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 70.
37 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 71.
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радни однос на одређено време, пробни рад је обавезан само ако је радни
однос заснован на дуже од шест месеци, и траје два месеца. Пробном
раду не подлежу службеници на положају.Пробни рад службеника
прати његов непосредни руководилац, који после окончања пробног
рада послодавцу даје писмено мишљење о томе да ли је службеник
задовољио на пробном раду. Службенику који не задовољи на пробном
раду престаје радни однос. Службеник на пробном раду који је радни
однос засновао на неодређено време полаже државни стручни испит до
окончања пробног рада. Службенику који не положи државни стручни
испит, престаје радни однос.38
7. Однос локалног службеничког система и
система државних службеника у Србији
Између система државних службеника уређеног и установљног
Законом о државним службеницима и локалног службеничког система
који регулише Закон о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, постоје велике сличности. Зашто је
то тако? Поред наведених разлога изложених у закључним напоменама
поводом Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, додајемо и следећекоји поткрепљују напред изнети
закључак.
Када су у питању Република као држава и општине и градови,
као јединице локалне самоуправе, треба имати увиду да се ради о
територијалним јединицама, односно територијалним системима
управљања који захтевају исте или сличне методе интеграције и
друштвене регулације, у чему значајан удео имају и уређивање и мере
јавно-правног карактера.
Органи Републике и органи јединица локалне самоуправе обављају
у остваривању права, обавеза и интереса грађана и других правних
субјеката исте или сличне послове, истим или сличним методама, што
све не трпи битно различито уређивање или поступање, јер би се у
противном нарушавало Уставом утврђено начело једнакости грађана
пред органима пред којима остварују своја права и дужности.
При уређивању радних односа у органима локалне самоуправе
нужно је полазити од начела изложених у Закону о државним
службеницима, па и неким другим законима-нпр. законима који уређују
систем плата, као и прузимати поједина конкретна решења у њима, с
38 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
„Сл. гласник РС”, бр. 21/16, чл. 72-75.
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обзиром да се ради о запосленима који морају да поседују исте услове,
као и запослени у државним органима јер, с једне стране, врше сличне
управне, стручне и извршне послове, а с друге стране, на тај начин ће се
обезбедити јединствено поступање и приближно квалитетно обављање
послова одлучивања о правима и дужностима грађана и других правних
субјеката, независно од нивоа територијалне организације.
Сличним уређивањем, у материјалноправном смислу истих или
сличних института (институти са елементима остваривања власти,
односно јачом вољом органа у управноправном односу) и сходном
применом решења, у законом утврђеним случајевима, обезбеђује се,
поред тога, вертикално функционално јединство у обављању извршне
државне функције, за шта је нужна и неопходна претпоставкаједнакост и
исти или сличан правни положај и статус запослених у вршењу послова,
уз потребно приллагођавање чињеници да органи локалне самоуправе
нису више у систему државних органа.
Међутим, и поред тога, законска решења, како смо у појединим
случајевима и код појединих института видели, омогућавају да органи
локалне самоуправе, у њиховом персоналном - службеничком делу,
не исказују првенствено и претежно особености државних органа.
Наиме, Закон омогућава да органи локалне самоуправе, уважавајући
локалне прилике, имају одређене, уже или шире, слободе у уређивању
службеничких односа својим правним актима и тиме да дограде и
определе обим примене Закона сходно локалним приликама. Тиме им се
пружа могућност и да изграде, уз претпостављену дозу инвентивности
и напора, продуктиван локални службенички систем. Такве могућности
локална самоуправа има у питањима доношења Кадровског плана,
конкурсне процедуре и именовања конкурсне комисије у поступку
попуне радних места, рада комисије за жалбе које решавају у другом
степену по жалбама службеника на акта из радног односа и посебних
програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне
самоуправе као, у одређеној мери, у изградњи платног системакао дела
локалног службеничког система.
8. Закључак
Након пажљивог упоређивања предмета и садржине уређивања
права и дужности запослених у органима јединица локалне самоуправе
Законом о запосленима у аутономним покрајинама и локалној
самоуправи са предметом и садржином регулисања положаја државних
службеника у Закону о државним службеницима, сагледавања правних
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института,материјалноправних решења и процесних правила оба
закона, са правом се може закључити о изузетно великој сличности, а
у многим случајевима и идентичности или знатној подударности начина
и садржине регулисања. При томе, у Закону о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, постоји у одређеном
броју случајева позивање на сходну примену решења из Закона о
државним службеницима. У овим и другим сличним случајевима,
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прилагођава своје уређивање једино организационим и
персоналним специфичностима које јединице локалне самоуправе
поседују као територијалне јединице и део територијалне организације
Републике.
Укратко, сама природа послова које органи јединица локалне
самоуправе обављају, исте или сличне методе њиховог вршења као у
органима државне управе, једнакост положаја грађана у остваривању
њихових права и једнака правна сигурност запослених у овим органима
захтевају, поред системских разлога који произилазе из укупног режима
радних односа, да се при уређивању локалних службеничких односа
у знатној мери полази и уважава регулисање које постоји у Закону о
државним службеницима.
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Labor status of Local officials in Serbia
in the light of New Legislation
Summary
Civil service system in Serbia was not until the enactment of a comprehensive law regulating the legal status of local officials. Local officials
labour status will after first December 2016, will be regulated under the civil
service system established by the Law on employment in the autonomous province and local self-government39. The above law possesses certain specific
solutions relating to the status of local officials, but also many similarities
with the norms of the Law oncivil servants.40 The similarities between the
two abovementioned law are understandable, given that the nature of work
performed by local and state officials in many aspects similar.
Keywords: labor status of local officials, local officials, local government, civil servants, local civil service system.
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НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЧНИХ
ПОДАТАКА НА РАДУ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ**
Апстракт: Заштита личних података последњих година била је
предмет већег броја афера у свету и појединим земљама. Многе
од тих афера повезане су директно или индиректно са радом. У
питању су били лични подаци запослених или су повреде вршене
у оквиру радног односа. У тексту се говори о заштити личних
података на раду и у вези са радом. Приказани су међународни
и национални стандарди у тој области, пракса, најважнији
институти и проблеми са којима се ова област суочава.
Кључне речи: радни односи, запослени, заштита личних
података.

1. Увод
Афере „Викиликс“ из 2010. и „Сноуден“ из 2013. године,
показале су да постоје масовна прислушкивања и злоупотребе личних
података грађана, државних функционера чак и држава.1 То је, уз
s.jasarevic@pf.uns.ac.rs
Овај рад представља резултат истраживања на пројекту који спроводи Правни
факултет у Новом Саду заједно са Правним факултетом у Сегедину: „Хармонизације
српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична
сарадња“, индивидуална тема: „Хармонизација радног и социјалног права Србије са
правом ЕУ – у светлу искустава Мађарске“.
* Рад примљен: 10.07.2016.
*

**

Рад прихваћен: 17.07.2016.
1 Афера Викиликс избила је 2010. године, када је сајт за „дување у пиштаљку“
Викиликс, 28. новембра објавио више од 251.000 докумената тајне преписке америчких
дипломата широм света са Стејт департментом. Аферу „Сноуден“ започео је британски
лист Гардијан, 5. јуна 2013. године. Гардијан је тог дана објавио прво у низу „открића“
„одбеглог америчког информанта“ Едварда Сноудена, да амерички телекомуникациони
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многе националне афере у вези са личним подацима, проблем заштите
личних података избацило у фокус интересовања у свету. Несавршеност
постојећих техничких и правних решења у вези са заштитом података
постала је очигледна (што је показала и последња „Панама“ афера из
ове године).2 Недоречено стање у овој области мотивисало је Европску
унију да потпуно реформише своју регулативу о заштити личних
података, доносећи 27. априла 2016. године ново Правило о заштити
појединаца у вези с обрадом личних података и о слободном кретању
таквих података (даље: Правило о заштити података). О значају који
се придаје тој проблематици и комплексности материје говори податак
да Правило има 88 страница текста.3
Чињеница да је већина афера у вези са заштитом података
повезана директно или индиректно са радом. Или су повреде вршене
на раду (кршењем законске или регулативе послодавца од стране
особља компанија, државних институција, тајних служби), или су
злоупотребљавани лични подаци запослених.4 Поред тога, заступљен
је и трећи аспект у вези са личним подацима. Њега представља тзв.
право на дување у пиштаљку („whistle blowing“), односно на заштиту
„узбуњивача“. То је право на саопштавање информација у вези са
концерн Верајзон преноси тајној служби НСА информације о свим телефонским
позивима у САД, као и између САД и других земаља – и то на основу одлуке тајног
суда. Већ следећег дана Вашингтон пост и Гардијан су објавили да НСА и америчка
Федерална полиција ФБИ имају приступ серверима и подацима о корисницима
услуга фирми Гугл, Мајкрософт, Јаху, Фејсбук и Епл. Видети више: Афера Викиликс:
Процурело 250.000 докумената, Време, 28. 11. 2010. <http://www.vreme.com/cms/
view.php?id=964418.>; Саша Бојић, Годину дана „афере Сноуден“, Deutsche Welle,
05.06.2014, <http://www.dw.com/bs/godinu-dana-afere-snouden/a-17682239>;
Edward
Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations, The Guardian, Glenn
Greenwald, Ewen MacAskill and Laura Poitras, 11 June 2013 , <https://www.theguardian.
com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance>
2 Видети више: Aфера Панама тресе Србију: Ево који су српски бизнисмени
пословали преко офшор компанија, Курир, 5. 4. 2016, <http://www.kurir.rs/vesti/biznis/
afera-panama-trese-srbiju-evo-koji-su-srpski-biznismeni-poslovali-preko-ofsor-kompanijaclanak-2205863>
3 Правило је објављено у: Official Journal (OJ), L 119, 4.5.2016, p. 1–88, < http://data.
europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
4 У Немачкој је 2008. и 2009. године фирма Лидл (Lidl) два пута кажњена због повреде
Немачког закона о заштити података (први пут је казна износила 1,9 милиона Евра).
Компанија Дојче Бан (Deutsche Bahn) је 2009. одговарала због масовног праћења е-мејл
порука и компјутерских фајлова 173.000 запослених, што је чинила без икаквих основа
за сумњу. Видети више: Paul De Hert, Hans Lammerant, Protection of Personal Data in
Work-related Relations, Directorate general for internal policies, European Parliament, 2013,
<http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/491.pdf|>
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кршењем закона и других прописа најчешће у вези са радом, при чему
запослени који то пријави не сме да трпи санкције. Ово право је први пут
уведено у САД 1978. године, Законом о етици у државној администрацији
(Ethics in government act), који је усвојен после афере са злоупотребама у
Никсоновој администрацији. У последњих десетак година регулисано
је у многим земљама, па и Србији, где је 2014. године усвојен Закон о
заштити узбуњивача.5 Иначе, Европски суд за људска права пресудио је
2008. године да је то право заштићено у оквиру „слободе изражавања“.6
Пошто би излагање о сва три поменута аспекта заштите података
у вези са радом захтевало много више простора, ми ћемо се овде
ограничити само на аспект заштите података запослених, који је иначе
за радно право и најзначајнији.
2. Заштитa личних података запослених
Послодавци су од самог настанка радних односа прикупљали и
чували одређене податке о запосленима. Међутим, количина, могућност
сазнавања и проток тих информација се значајно повећавају од појаве
информационе технологије, шездесетих година прошлог века. Међу
првим повредама у тој области било је праћење и прислушкивање
телефонских разговора, преписке запослених, а затим се уводи и видеонадзор. Права револуција у овој области настаће са појавом персоналног
компјутера, а затим – Интернета.7 Уследиће и масовна употреба мобилних
телефона (који данас личе на мини-рачунаре), преносивих („лап-топ“)
компјутера, „таблет“ рачунара и друге информационе технологије
(нпр. једну од новина представља могуђност складиштења података у „
облацима“ – тзв. „cloud“ технологија). Ту је и све савременија дигитална
5 Сл. гласник Републике Србије (РС), бр. 128/2014. По том закону, од децембра 2015.
године послодавци који имају више од 10 запослених мораће да донесу општи акт
којим уређују поступак унутрашњег узбуњивања и да запосленима обезбеде заштиту
у случају узбуњивања. Видети више: Мирјана Мартић, Маријана Шарац, Приручник
за примену Закона о заштити узбуњивача, USAID Пројекат за реформу правосуђа и
одговорну власт, Београд, 2010.
6 Случај: Guja v. Moldova, Application no. 14277/04 (2008).
7 Двадесет четвртог октобра 1995. године постигнута је сагласност да се користи
термин: Интернет. Те године број корисника износио је 1% светске популације, а сада
је то 40% или око 3.357.424 лица. Видети више: Barry M. Leiner at all, Brief History
of the Internet, Internet Society, <www.internetsociety.oft/internet/what-internet/historyinternet/brief-history-internet> (14. 4. 2016); World Internet Usage Statistics News and
World Population Stats, <internetworldstats.com/stats.htm>; Internet users, <http://www.
internetlivestats.com/internet-users/> (27. 4. 2016).
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опрема за снимање (нпр. „дронови“),8 нова опрема за праћење, тестирање
запослених (полиграф, тестови на алкохол, употребу наркотика, генетско
тестови). Могућности сазнавања, чувања, преноса, контроле, праћења
информација и података постају несагледиве.
Колико смо изложени могућностима злоупотреба, и у којој
мери Интернет оператери олако схватају заштиту личних података,
показао је један случај из 2014. године. Аустријски студент захтевао је
све информације које сајт социјалне мреже држи о њему на његовом
профилу, очекујући пар десетина страна. Социјална мрежа му је послала
1.224 странице информација. Ту су биле заступљене фотографије,
поруке, објаве на његовој страни који датирају неколико година уназад.
За многе од тих података студент је мислио да их је избрисао. Схватио
је да је „сајт“ (оператер мреже) чувао знатно више информација о њему
него што је то очекивао, па и податке које је трајно избрисао, за којима
иначе оператер нема никакве потребе. Једноставно све информације о
њему су још увек чуване. Због тога је тужио мрежу и покренуо кампању
за прецизније уређење ове области.9
Послодавци иначе прикупљају информације како о запосленима,
тако о лицима која конкуришу за посао и то није нова пракса. Сврхе су
бројне: да би се обезбедило поштовање закона, олакшавање селекције
запослених, обука и унапређивање, обезбеђивање професионалне
безбедности и личне сигурности на раду, контрола квалитета, пружање
услуга клијентима и купцима, заштита својине. Захваљујући технологији
у област обраде података уносе се такорећи несагледиве могућности,
које имају позитивне, али и негативне аспекте. Повећава се простор за
повреде права запослених. Оне се углавном своде на повреду повреду
приватности, достојанства и људских права.10
8 Видети нпр. EU Opinion 01/2015 on Privacy and Data Protection Issues relating to the
Utilisation of Drones - WP 231, из 2015. године <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp231_en.pdf>;
9 Видети више: How will the data protection reform affect social networks? European
Comission, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/3_social_network_en.pdf (10. 7.
2016); Kevin J. O’Brien, Austrian Law Student Faces Down Facebook, New Yourk Times,
FEB. 5, 2012, <http://www.nytimes.com/2012/02/06/technology/06iht-rawdata06.html?_
r=0>
10 Видети више: Protection of workers’ personal data, An ILO code of practice, International
Labour Office, Geneva,1997,<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@
protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf>;
Handbook
on European data protection law, European Union Agency for Fundamental Rights, 2014
Council of Europe, 2014, <http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_
ENG.pdf>, стр. 21.
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У суштини, овде имамо сукоб два релативно противречна права: 1)
права послодавца на информације и 2) права запослених на приватност,
која треба избалансирати.11
Право на приватност запослених је рефлексија општег права
на приватност које је регулисано свим значајнијим актима о људским
правима.12 Као што се истиче у једном документу ирског Комисионара
за заштиту података, принцип којим се треба водити у овој области је да
запослени не губе своју приватност и право на заштиту података тиме
што ступају у радни однос. „Било какво ограничење права запослених на
приватност морало би да буде пропорционално евентуалној штети коју
могу да претрпе законити интереси послодавца.“ Хтело се рећи, да право
на приватност запослених није ни мало мање значајно од легитимних
интереса послодавца.13
Приватност је једна од темељних вредности западне правне
културе. Заснована је на исконској човековој потреби за постојањем
одређеног заштићеног простора.14 Приватност може бити: 1) просторна,
2) информациона, 3) комуникациона.
Просторна приватност односи се на дом и други простор у којем
особа води живот одвојено од других. Информациона приватност
подразумева да појединац у одлучује коме ће, када и колико саопштити
личне податке, водећи рачуна о својим правима и потребама, али и
о правима и потребама заједнице.15 Овај аспект приватности који се
односи на прикупљање података о личности, управљање тим подацима
и њихово коришћење. Комуникациона приватност везује се за све врсте
комуницирања лица (лични записи, дописивање, СМС, e-mail, контакти
преко друштвених мрежа). У том контексту помиње се и нови термин
„е-приватност“ - електронска приватност.
11 Видети више: Frank Hendrickx, Protection of workers’ personal data in the European
Union, European Commission, DG Employment and Social Affairs, 2002, стр. 24.
12 Нпр. у чл. 12 Опште декларације о правима човека, Уједињених нација, из 1948.
године, чл. 8. Европске конвенције о људским правима Савета Европе из 1950. године
(коју смо ратификовали 2003. gодине - Сл. лист СЦГ, бр. 6/2003).
13 Видети више: Guidance Notes - Monitoring of Staff, Data Protection Commissioner,
Ireland,
<https://www.dataprotection.ie/docs/Guidance-Notes-Monitoring-of-Staff/208.
htm>, (4. 6. 2016)
14 Видети више: Ivo Rozić, Marija Boban, Hrvoje Boban, Utjecaj informacijskih i
komunikacijskih tehnologija na zaštitu privatnosti na radnom mjestu, „Aktuelnosti građanskog
i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Sveučilište u Mostaru – Pravni fakultet, Neum,
17-19. 6. 2016, obj. u zborniku radova sa Savetovanja, Mostar, 2016, стр. 349.
15 Видети више: Ivo Rozić и др, op. cit, str. 350.
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У области личних података често се преплиће приватни и
професионални живот запосленог, па је важно да се успостави одређени
баланс.16 У циљу заштите продуктивности, послодавац има право да
ограничи коришћење одређених садржаја (нпр. социјалних мрежа као
што је Facebook или посећивање Интернет страница које нису у домену
послова запосленог).17
Право на заштиту података није апсолутно право. Мора се
уравнотежити са другим правима, као што су слобода изражавања,
слобода информисања, слобода уметности и стваралаштва, право својине
(послодавца).18 Право на заштиту података запослених мора се ускладити
и са радним правом, односно другим правима запослених. Интеракција
права је неопходна и корисна, а требало би да служи заштити укупних
интереса радника.19 Према Херту (Hert), хармонизовање интереса у том
погледу треба постићи кроз социјални дијалог, мешавином „тврдог“
и „меког“ права, тако што ће се градити поверење између радника и
послодаваца.20
2. Правни стандарди о заштити података запослених на раду
Правни стандарди који се односе на заштиту података могу се
поделити на међународне и националне. И на једном, и на другом нивоу,
много је више аката који област заштите података уређују генерално (уз
само поједине одредбе о заштити података запослених). Број посебних
правних аката о заштити података запослених није велики.
Међу првим организацијама које су донеле посебан документ о
заштити личних података била је - Организација за економску сарадњу
и развој (OECD). Још 1980. године ова организација је усвојила Смернице
за заштиту приватности и прекогранични ток личних података
16 Овим питањем се нпр. бавио Европски суд за људска права, СЕ, у једном
случају (Case Niemitz v. Germany). Између осталог, Суд је закључио да није увек
могуће разграничити приватни од професионалног живота запосленог, односно, које
индивидуалне активности запосленог чине део пословног живота, а које не. ECHR,
23 November 1992, Series A No. 251/B, para. 29. Видети више: Opinion 8/2001 on the
processing of personal data in the employment context, 13 September 2001, Council of
Europe, 5062/01/EN/Final WP 48, <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/
documentation/opinion recommendation/files/2001/wp48_en.pdf>, стр. 7.
17 Видети више: Ivo Rozić и др, op. cit, стр. 357.
18 Видети више: Handbook on European data protection law, op. cit, стр. 21, 26, 30.
19 Видети нпр. више: Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment
context, op. cit, стр. 2.
20 Видети више: Paul De Hert, Hans Lammerant, op. cit, стр. 68.
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(ревидиране 2013).21 Смернице немају посебних одредаба о заштити
права запослених.
Међународна организација рада (МОР) није одлучила да ово
питање уреди конвенцијом или препоруком, већ „меким правом“. Године
1997. МОР је сачинила Кодекс праксе о заштити личних података
радника (Code of practice on the protection of workers’ personal data –
даље: Кодекс МОР).22 Кодексом се уређују: сврха прикупљања података
о запосленима, најважнији појмови (нпр. појам личних података), поље
примене, општи принципи, начин прикупљања података, сигурност
података, персонал који се бави сигурншћу података, чување личних
података, употреба, пренос података трећим лицима, индивидуална
права запослених у вези са заштитом података, колективна права,
употреба података од стране агенција за запошљавање.
Савет Европе и Европска унија предњачили су у свету у развоју
правне заштите личних података.23 Савет Европе право на заштиту
личних података изводи из Европске конвенције о заштити људских
права и основних слобода, из 1950. године (чл. 8, „Право на поштовање
приватног и породичног живота“). На основу тога, године 1981. Савет је
увојио Конвенцију о заштити лица у односу на аутоматску заштиту
личних података, која ће касније послужити Европској унији као узор
за доношење сличне легислативе.24 Поред тога, Савет је донео већи број
докумената о заштити личних података, међу којима бисмо издвојили:
Резолуцију (73) 22 о заштити приватности појединаца у вези са електронским банкама података у приватном сектору - из 1973. године;
Резолуцију (74) 29 о заштити приватности појединаца у вези са електронским банкама података у јавном сектору - 1974; Препоруку (86) 1 о
заштити личних података који се користе у сврхе социјалне сигурности
– 1986; Препоруку (97) 5 о заштити медицинских података - 1997; Препо21 Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal
Data, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Paris,
1981). Нову верзију Смерница видети на: <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/
oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm#guidelines>
22 Текст Кодекса видети у: Protection of workers’ personal data, An ILO code of practice,
op. cit, стр. 10.
23 Видети више: С. Јашаревић, Заштита личних података у српском и европском
праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2009, бр. 2, стр. 293.
24 Наша земља ратификовала је 1992. године Конвенцију о заштити лица у односу на
аутоматску заштиту личних података, заједно са каснијим амандманима. Конвенција
је објављена у: Сл. листу СРЈ – Међународни уговори, бр. 1/1992, Сл. листу СЦГ –
Међународни уговори, бр. 11/2005. и Сл. гласнику РС – Међународни уговори, бр.
98/2008.
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руку (97) 18 о заштити личних података који се прикупљају и обрађују у
статистичке сврхе - 1997.25 Најважнији документ СЕ за нас је Препорука
бр. R (89) 2 о заштити личних података који се употребљавају у области радног односа, усвојена 1989. године (даље: Препорука о заштити
података СЕ).26 Као и горе наведени Кодекс МОР, Препорука спада у
ретке међународне документе који говоре искључиво о заштити личних
података запослених.27
Осим регулативе, у оквиру СЕ формиран је и Комитет експерата
за заштиту података, а за праксу су веома значајне у одлуке Европског
суда за људска права.28
Изузетну пажњу заштити личних података поклања и Европска
унија. По угледу на документе СЕ, Унија је 1995. Године усвоила
Директиву бр. 95/46/ о заштити лица у погледу коришћења њихових
личних података и о слободном кретању таквих података (даље
Директива о заштити података ЕУ).29 Пошто је било недоумица у погледу
појединих појмова у Директиви, сачињено је Тумачење о концепту
личних података од 2007. године - бр. 01248 (даље: Тумачење ЕУ).30
Поред тога увојене су и: Директива о коришћењу личних података и
заштити приватности у сектору електронских комуникација (бр. 2002/58/
ЕС),31 Директива о обради личних података и заштити приватности
у области телекомуникација,32 Стандардне уговорне клаузуле за
25 Видети више: Handbook on European data protection law, оp. cit, Giovanni Buttarelli,
Study on Recommendation No. R (89) 2 on the protection of personal data used for employment
purposes and to suggest proposals for the revision of the above-mentioned Recommendation,
The Bureau of the Consultative Committee of the Convention for the protection of individuals
with regard to automatic proccessing of personal data, Council of Europe, <https://www.
coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD%20BUR(2010)11%20EN%20FINAL.
pdf> (ова публикација садржи и иновирани предлог Препоруке, који још није усвојен);
Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context, 13 September
2001, op. cit, стр. 7.
26 Reccomendation No. R (89) 2 on the protection of personal data used for employment
purposes, 18 January 1989.
27 Текст документа видети на: http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_en/20.pdf
28 Ради се о одлукама које су, заједно са горе наведеним документима доступне на
Интернет адреси: <http://www.legislationline.org/?jid=60&less=false&tid=219/>
29 Обј. у: Official Journal (dalje: OJ) L 281, 23/11/1995, измене у док. 32003/R/1882, од
20. 11. 2003.
30 Сличне документе, уз законе, донеле су још неке земље (нпр. Велика Британија,
Немачка). Тумачење доступно на: <http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/
wpdocs/2007/wp136_en.pdf/>.
31 OJ L 201, 31. 7. 2002.
32 OJ L 24, 30.01.98, p. 1.
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трансфер личних података у треће земље (бр. 2004/915/ ЕС),33 Правило
о заштити појединаца у погледу коришћења личних података од стране
комунитарних институција и тела и о слободном протоку таквих података
(бр. 45/2001/ ЕС).34 Судску заштиту у овој области врши Европски суд
правде у Луксембургу, који је својим тумачењима дао битан допринос
унапређењу заштите личних података у Унији.35
Иако се у Директиви o заштити личних података радни односи
помињу конкретно само у чл. 8. став 2. - који се бави обрадом осетљивих
података, њене одредбе послужиле су као камен темељац да се у Унији
развије напредна пракса заштите личних података запослених.36 На
бази Директиве, Радна група ЕУ за заштиту података усвојила је
2001. године Мишљење бр. 8/2001 о процесирању личних података у
контексту запослења, у којем се детаљно тумаче различити аспекти
ове проблематике.37 У припреми је била и посебна директива којом би
се уредила заштита података запослених. Од 2001 до 2003 Европска
комисија консултовала се са социјалним партнерима о тексту директиве,
па је чак 2004. године и сачинила нацрт Директиве о обради личних
података радника и заштити приватности у оквиру радног односа, али
тај текст никада није усвојен.38
Неке значајне документе за област заштите личних података на
раду донео је и Европски надзорник за заштиту података (European
33 OJ L 385, 29.12.2004.
34 OJ L8, 12.01.2001.
35 Видети више у: J. Klosek, Европски суд установио шире тумачење права о заштити
приватности података, <http://library.findlaw.com/2004/Mar/19/133351.html> (2008).
36 Према чл. 8 Директиве, не смеју се без изричите сагласности лица одавати
информације који се односе на расно или етничко порекло, политичко мишљење,
религијска или филозофска веровања, синдикалну припадност, о здравственом
стању и сексуалном животу. Међу изузецима од овог правила су давање података уз
изричиту сагласност субјекта, прикупљање информација које су неопходне ради
испуњавања обавеза у области радног права, употреба у сврху јавног интереса или
легитимних активности фондација, удружења или других непрофитних организација
– са политичким, филозофским, религијским, синдикалним циљевима (ст. 2, сл. а, б, д.
чл. 8).
37 Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context, op. cit.
38 Видети више: First stage consultation of social partners on the protection of workers’
personal data, European Commission, Communication from the Commission, 2003, http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=708&langId=en; European Commission; European
Commission, Communication from the Commission, Second stage consultation of social
partners on the protection of workers’ personal data, 2004, <http://www.steptoe.com/assets/
attachments/2179.pdf>; Paul De Hert, Hans Lammerant, op. cit, стр. 22 (детаљан приказ
нацрта Директиве).
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Data Protection Supervisor - EDPS).39 Надзорник ЕУ сачинио је већи
број тематских упутстава, мишљења и сличних текстова, међу којима
су и: Водич о обради здравствених података на радном месту од стране
комунитарних институција и тела (2009) и Водич за видео надзор (2010).40
Ипак, незадовољна стањем у овој области, Европска унија је ове
године усвојила нови документ - Правило о заштити појединаца у вези
с обрадом личних података и о слободном кретању таквих података.
Државе чланице дужне су да почну да примењују овај документ у року
од две године (25. 5. 2018). Као што се види, Унија је изабрала овог
пута да област заштите података уреди документом јаче правне снаге
(правилом, а не директивом), које има директну правну проходност и
обавезност (за разлику од директиве, која се мора прво имплементирати
домаћим законодавством).
Нови документ ЕУ је сачињен на основу пропуста и злоупотреба
које су уочене у протеклом периоду. Суштина измена у Правилу
укратко је следећа: 1) Јачање „права да се буде заборављен“ како би се
људима омогућило да боље директно - „online“ управљају ризицима
заштите података. 2) Када појединци не желе више да се њихови подаци
процесирају и нема легитимних основа да се чувају, подаци ће бити
брисани (ова правила треба да послуже да ојачају заштиту података, а
не да се избришу прошли догађаји или да се ограничи слобода штампе).
3) Мораће се обезбедити гаранције за лак приступа личним подацима.
4) Установљавање права појединаца да слободно преносе своје личне
податке од једног оператера другом. 5) Мора се обезбедити изричита
сагласност појединаца када се тражи да се користе одређени подаци о
њима. 6) Јачање одговорности и видљивости коришћења података, тако
што ће се увести „службеници за заштиту података“ у компанијама са
више од 250 запослених, и 7) да се уведе „приватност као стандардно
правило“ (privacy by default) и „функционална приватност “ (privacy by
design), које ће осигурати да се појединци информишу на лак и разуман
начин како ће се обрађивати њихови лични подаци.41
39 О раду овог тела видети више на: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
40 Guidelines concerning the processing of health data in the workplace by Community
institutions and bodies, EDPS, September 2009; EDPS, Video-surveillance Guidelines,
EDPS, 17 March 2010.
41 Видети више: How will the data protection reform affect social networks?, op. cit, стр. 8;
European Parliament Adopts EU General Data Protection Regulation (GDPR) /LexicologyEU, аpril 18 2016, < http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=256a9647-5fd2-4d95869c-f488a927d162>; Data protection reform - Parliament approves new rules fit for the
digital era, European Parliament News, < http://www.europarl.europa.eu/news/en/newsroom/20160407IPR21776/Data-protection-reform-Parliament-approves-new-rules-fit-for-
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Правило има само један посебан члан о заштити података на раду,
али се фактички већина осталих чланова односи на област рада. Чланом
88 Правила дају се гаранције у процесу обраде података о запосленима,
а државе чланице обавезују да ово питање уреде детаљно законима
или колективним уговорима. Заштита се мора пружити у свим фазама
радног односа, како би се запосленима гарантовало људско достојанство,
легитимни интереси и фундаментална људска права, посебно у вези са
транспарентношћу обраде података и преносом личних података унутар
група предузећа.
Национални прописи о заштити личних података запослених су
ретки. Француска је била прва земља у ЕУ (Закон бр. 82- 689 од 4 августа
1982) која је увела право радника на заштиту података у предузећу, а
потом је слично поступила и Шпанија, 1995. године. Финска је прва
и за сада једина донела посебан - Закон о заштити приватности у
пословном животу,42 2001. године и изгледа је за сада у томе остала
једина (покушавале су и Шведска и Немачка, без успеха). Углавном су
одредбе о заштити података запослених укључене у опште законе о
заштити података, у законе о раду (као код нас), друге посебне законе
(нпр. Немачка има детаљне одредбе у закону о заштити података јавних
службеника) или колективне уговоре. Ипак, већина европских земаља
о томе има извесну регулативу.43 Многе земље одлучиле су се за сада
да ову област штите актима „меког права“: кодексима, мишљењима,
препорукама о заштити података на радном месту (нпр. Белгија,
Француска, Грчка, Немачка, Холандија, Шпанија, Велика Британија).44
Слично је стање и у Србији. Закон о раду, из 2005,45 увео је у
наше радно законодавство институт -“Заштита личних података”,
али то право уређје у само у два члана (чл 83 и индиректно у чл. 26).46
the-digital-era> (20. 5. 2016)
42 Закон је доступан на: <http://www.tietosuoja.fi/uploads/hopxtvf.HTM>.
43 Детаљан списак постојећих прописа у земљама ЕУ видети у: Opinion 8/2001 on the
processing of personal data in the employment context, op. cit, стр. 9.
44 Видети више: Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment
context, op. cit, стр. 5.
45 Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14.
46 Према чл. 83. Закона запослени има право увида у документе који садрже личне
податке који се чувају код послодавца и право да захтева брисање података који нису
од непосредног значаја за послове које обавља, као и исправљање нетачних података.
Лични подаци који се односе на запосленог не могу да буду доступни трећем лицу,
осим у случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то потребно ради
доказивања права и обавеза из радног односа или у вези са радом. Податке може
да прикупља, обрађује, користи и доставља трећим лицима искључиво запослени
овлашћен за то од стране директора.
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Остала питања у овој области регулише Закон о заштити података о
личности, из 2008. године.47 Прописи Србије у овом домену су у великој
мери усклађени са најважнијим европским стандардима о заштити
података о личности. Међутим, као и у многим другим областима,
пракса заостаје за законодавним решењима. Код грађана, послодаваца,
државних органа и институција још увек недостаје свест о потреби
поштовања приватности других лица, тако што се неће јавно износити
или на други начин злоупотребљавати осетљиви лични подаци.48
3. Битни појмови у области заштите података запослених
Област заштите података је веома комплексна. То показује пример
новог Правила о заштити података ЕУ. Као што смо навели, Правило има
88 страна, при чему преамбула акта има чак 173 става, а сам документ
99 обимних чланова.
Успешна заштита личних података подразумева дефинисање низа
питања, института, појмова и процедура. Ми ћемо их овде укратко
приказати. Појмове о којима ћемо овде говорити обрађују углавном
сви документи које смо помињали, почев од Смерница за заштиту
приватности OECD из 1980. године, па до најновијег Правила о заштити
података ЕУ. Многе дефиниције су сличне. Навешћемо неке примере из
тих докумената.
Први важан и споран појам је „лични податак“. Према Кодексу
МОР, тач. 3. „Термин „лични податак“, означава било коју информацију
која се односи на идентификованог радника или радника који се може
идентификовати“.
И поред дефинисања појма личних података, у пракси се јављају
многе недоумице. Према Тумачењу ЕУ, ради се о „објективним“
информацијама (нпр. биометриски подаци) и подацима „субјективне“
природе (о односу са члановима породице, ставовима и сл). По правилу
то су „осетљиве информације“, али то не морају бити. Битно је да у
датим околностима саопштавање таквих информација може угрозити
приватан живот и позицију појединца.49
Значајни су још неки појмови. Према наведеном члану 3 Кодекса
о заштити података МОР, „обрада“ података укључује прикупљање,
47 Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 68/2012,107/2012.
48 Детаљан приказ домаћег права и усклађености са европском регулативом видети у:
С. Јашаревић, op. cit.
49 Европски суд правде донео је више пресуда о овој проблематици. Видети више на:
<http://curia.europa.eu/en> и у Тумачењу, стр. 7.
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чување, комбиновање, комуникацију или било коју употребу личних
података. Регулише се и „надзор“, који укључује, али није ограничен
само на употребу средстава као што су компјутери, камере, видео
опрема, телефони и друга комуникациона опрема, различити методи
утврђивања идентитета и локације, или било који други метод надзора.
Намеће се и питање ко се све штити? Примера ради, Директива
о заштити података ЕУ пружа заштиту свим људским бићима, не
само држављанима чланица ЕУ. Штите се и запослени, будући да је
Комисија ЕЗ дошла до закључка да је ова врста интервенције неопходна
у области радног права, односно да се послодавци и трећа лица морају
контролисати када се ради о употреби личних података у сврху радног
односа.50
Поред запослених, углавном се штите и остала лица која учествују
у процесу рада (нпр. запослени у флексибилним формама рада). Према
Кодексу МОР (тач. 3), термин “радник” укључује било којег садашњег
или ранијег радника или лице које конкурише за запослење. МОР иначе
у последње време прави разлику између „запослених“ и „радника“ –
други појам је шири и обухвата сва лица која по било којем правном
или фактичком основу учествују у процесу рада, а ангажована су од
стране послодавца.
Прикупљање података, према Препоруци о заштити података СЕ
(тач. 4), требало би у принципу да се врши од самог запосленог, који ће
бити унапред информисан и консултован у вези са тим. Прикупљање
личних података од стране послодаваца у сврхе радног односа мора да
буде подесно и да не буде прекомерно. Такђе, очекује се да се има у
виду тип и сврха прикупљања информација.
При трансверу података морају се поштовати одређени принципи.
То су нпр: 1) принцип транспарентности/јавности (видљивости и
могућности контроле од стране субјекта), 2) принцип легалности
(поштовање закона), 3) принцип легитимитета (оправданости),
4) принцип добровољности (сагласност запосленог), 5) принцип
подесности/неопходности (релевантности података), 6) принцип
пропорционалности, 7) принцип коректности, 8) принцип забране
дискриминације, 9) принцип приступачности (да запослени могу да
приступе подацима који се о њима воде).51
50 Видети више: E. Szysczczak, EC Labour Law, Longman, 2000, стр. 142 (према
документу: Комуникација Комисије о социјалним и радним тржишним димензијама
информационог друштва, COM (97), 390 final).
51 У вези са принципима видети нпр: Кодекс МОР (тач. 5); Paul De Hert, Hans
Lammerant, op. cit, стр. 16; Frank Hendrickx, Protection of workers’ personal data in the
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Квалитет података је такође битан. Подаци морају бити тачни,
неопходни, минимални и адекватни. Иначе, у пракси послодавци
прикупљају и чувају разне податке, нпр: пријаве на конкурс за посао,
референце запослених, податке о порезима и доприносима, о боловањима,
годишњим одморима, одсуствима, платама, наградама, унапређењима,
обуци, дисциплинском кажљавању, повредама на раду, присутности на
раду, члановима породице, накнадама, наградама.52 Одређени подаци
се сматрају „осетљивима“, те као такви не би смели да се прикупљају,
односно, морају ограничено да се обрађују. Према Препоруци о заштити
података СЕ (тач. 10) осетљиви подаци, као што су информације о расном
пореклу, политичком мишљењу, религији или веровању, сексуалном
животу и кривичним санкцијама, смеју само изузетно да се прикупљау, у
сврхе прописане законом (када је то неопходно, нпр. ради запошљавања).
У осетљиве податке се сврставају и информације о синдикалној
припадности и медицински подаци.53 Послодавци могу запослене
или кандидате за посао да питају о њихову здравственом стању или
да их подвргну здравственом прегледу само ако је то потребно како
би: утврдили њихову прикладност за радно место; испунили захтеве
превентивне медицине; да би се одобрила социјална давања. Здравствени
подаци се смеју прикупљати само од дотичног запосленог, а не из
других извора, осим уз изричиту сагласност радника или ако је то
прописано националним законодавством, односно стандардима заштите
и безбедности на раду.54
Ове године догодила се једна афера у Србији поводом злоупотребе
медицинских података запослених. Председник општине Обреновац
изјавио је медијима како је током преговора са страним инвеститором,
њему дато на увид 55.000 здравствених картона грађана Обреновца.
Тиме је желео да укаже на темељност страног инвеститора при анализи
људских ресурса, али је заборавио аспект заштите података. Председник
је променио исказ када су се Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности обратили грађани и пошто је
покренут поступак у вези са злоупотребом права на заштиту података.
European Union, op. cit, стр. 23; Opinion 8/2001 on the processing of personal data, op. cit,
стр. 3 и 18.
52 Који су то дозвољени подаци за прикупљање, нпр. према регулативи ЕУ, видети
више: Opinion 8/2001 on the processing of personal data, op. cit, стр. 7.
53 Видети нпр. више: Hendrickx, Protection of workers’ personal data in the European
Union, op. cit, стр. 36.
54 Видети више: Handbook on European data protection law, op. cit, стр. 165. и тач. 6.7
Кодекса МОР.
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Након тога изјавио је да ипак није било давања здравствених картона
на увид.55
Чест проблем у домену заштите података у данашњем типичном
радном окружењу јесте легитиман опсег надзора електроничких
комуникација запослених на раду. Неки сматрају да се тај проблем може
лако решити забраном приватне употребе средстава за комуницирање
на радном месту. Међутим, тако нешто је немогуће искључити у
модерним околностима. Таква забрана општег типа била би неразмерна
и нереална.56
Проблематични су и поједини начини прикупљања података,
као што је видео надзор, употреба полиграфа, психолошко тестирање,
генетски тестови, тестирање на употребу наркотика и алкохола, надзор
електнонских комуникација на раду, телефона. Код свих ових процедура
изграђена су одређена правила, а неке земље су донеле и кодексе о томе.57
У суштини све се своди на раније поменуте принципе прикупљања
и обраде података (сагласност, јавност, транспарентност, легалност,
пропорционалност). Према Кодексу МОР (тач. 6, 14) надзор би морао да се
сведе на минимум и да не буде наметнут. Тајни надзор би требало да буде
дозвољен једино ако: (a) је у складу са националним заонодавством; или
(b) ако постоји разумна сумња на криминалну активност или озбиљно
негативно понашање (нпр. приступ порнографским и нелегалним
55 Председник општине је изјавио: „Онда су анализирали свих 55.000 здравствених
картона зато што озбиљне компаније гледају какво је здравствено стање тог дела
становништва, зато што неће да плаћају пенале због изненадних болести, инвалидитета
и тако даље“, рекао је Чучковић у интервјуу Инсајдеру и додао да је то „дубина до које
су ишли“ страни партнери. Видети више: Kompanija Mei Ta obrađuje zdravstvene kartone
Obrenovčana, N1, 06.05.2016, <http://rs.n1info.com/a157977/Vesti/Vesti/KompanijaMei-Ta-obradjuje-zdravstvene-kartone-Obrenovcana.html>; Инсајдер, Да ли је кинеска
компанија имала увид у здравствене картоне Обреновчана? Објављено: 7.05.2016,
<https://insajder.net/sr/sajt/tema/892/>
56 Према: Handbook on European data protection law, op. cit, стр. 167. Видети нпр.
случај пред Европским судом у Стразбуру, ECtHR, Copland v. the United Kingdom,
No. 62617/00, 3 April 2007. где су недозвољено, тајно надзирани телефони, електронска
пошта и употреба Интернета од стране запослених у једној вишој школи. Утврђен је
прекомерни надзор и да је прекршен чл. 8 Европске конвенције о људским правима.
57 Видети нпр. више: Frank Hendrickx, Protection of workers’ personal data in the EU:
surveillance and monitoring at work, Еuropean Commission, DG Employment and Social
Affairs, 2002; Guidance Notes - Monitoring of Staff, Data Protection Commissioner, Ireland,
<https://www.dataprotection.ie/docs/Guidance-Notes-Monitoring-of-Staff/208.htm> (4. 6.
2016); Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace,
29 May 2002, <http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2002/wp55_en.pdf>
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сајтовима).58 Стални надзор би смео да буде дозвољен једино када је то
непоходно ради заштите здравља и безбедности или имовине.
Тако је нпр. у принципу на раду забрањена употреба полиграфа
или било које сличне процедуре (тач. 6, ст. 10 Кодекса МОР). Ипак,
послодавци то чине. Код нас је „завладала мода“ полиграфског
тестирања,59 пошто то питање није регулисано, а очигледно да држава
није имала увид у Кодекс МОР.
Веома чести су у последње време „упади у базе података“, крађе
и злоупотебе. Због тога се очекује да сваки послодавац и субјект који
прикупља и обрађује податке, води рачуна о „сигурности података“.
Према препоруци о заштити података СЕ (тач. 13), послодавци и фирме
које обрађују податке требало би да примене адекватне техничке
и организационе мере усмерене на то да се обезбеди сигурност и
поверљивост личних података који се прикупљају у сврху радног односа,
од неовлашћеног приступа, употребе, преноса или преиначења. Очекује
се да бригу о сигурности података воде не само субјекти који обрађују
податке, већ и произвођачи опреме и софтвера.
Значајно питање је и дужина чувања података. Према Кодексу
МОР (тач. 8.5), подаци би требало да буду чувани само толико колико
је оправдано сврхом због које су прикупљени, осим ако радник жели да
остане на листи потенцијалних кандидата за посао.60
Пажња се води и о употреби и преносу података. Употреба
података може да буде интерна и екстерна. Послодавци би нарочито
морали да воде рачуна о екстерној употреби (преносу) података и то
могу да чине једино у легалне сврхе (нпр. за потребе радних односа,

58 Нпр. према: Data protection and monitoring at work (UK), Out-law.com, This guide
was last updated in August 2011, <http://www.out-law.com/topics/employment/disciplineand-grievance/data-protection-and-monitoring-at-work/>,(4. 6. 2016).
59 Словеначка компанија „Перутнина птуј“ послала на „детектор лажи“ 20 запослених
како би проверила да ли је поткрадају или одају поверљиве информације. У Србији
се последњих месеци повећао број радника који се жале да их послодавци шаљу
на полиграф како би утврдили да ли поткрадају компанију или одају поверљиве
информације. Менаџмент компаније „Перутнина птуј“ потврдио је да су раднике слали
на детектор лажи, али да је то „било на добровољној бази“. Видети више: Нова мода
у Србији, Послодавци сумњив раднике воде на приватни полиграф, Блиц, 13. 06. 2016,
<http://www.blic.rs/vesti/drustvo/nova-moda-u-srbiji-poslodavci-sumnjive-radnike-vodena-privatni-poligraf/03vq07j>; Послодавци тестирају лојалност: Терају раднике на
полиграф! BIZNIS05:50, 29.06.2016, <http://www.kurir.rs/vesti/biznis/poslodavci-testirajulojalnost-teraju-radnike-na-poligraf-clanak-2329717>.
60 Слична је одредба и у тач. 14 Препоруке о заштити података СЕ.
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социјалног осигурања, здравствене заштите) и евентуално по налогу
државних органа.61
Права запослених у вези са личним подацима могу се поделити
на индивидуална и колективна.
Запослени, као и други грађани, имају право да буду информисани
о постојању података, те на приступ подацима, исправку и брисање
(по њиховом захтеву).62 Такође, треба да буду информисани о преносу
података екстерним субјектима.63
Колективна права у вези са заштитом података односе се
на дијалог, односно информисање или консултовање социјалних
партнера око одабира података који ће се водити, начина прикупљања,
преноса, надзора запослених и других значајних питања у вези са овом
проблематиком.64 Исход социјалног дијалога могу бити колективни
уговори, кодекси и други слични акти.
Обавеза савесног прикупљања и располагања не односи се само на
послодавце, већ и на агенције за запошљавање.65 Оне често прикупљају,
обрађују и шаљу послодавцима податке лица заинтересованих за посао,
те то морају чинити на етичан начин.
Поштовање права запослених на заштиту података не може
се обезбедити без могућности правне (судске) заштите и санкција за
несавесне послодавце и друге субјекте који се баве подацима. Те санкције
морају бити озбиљне и одвраћајуће. Примера ради, Комисионар за
заштиту података у Великој Британији има могућност изрицања разних
санкција, а има право и да изрекне новчану казну у износу од 500,000
фунти за озбиљније повреде.66 Ти износи могу да буду и већи. Према
новом Правилу о заштити података ЕУ (чл. 83, пар. 4), казна може да
износи до 10 милиона Евра или 2% годишње текуће активе компаније.
4. Закључак
Због развијених средстава комуникација и општег напретка
технологије, заштита података представља једну од најдинамичнијих,
најосетљивијих и најактуелнијих обасти. Повреде личних података су
61 Тач. 8 Препоруке о заштити података СЕ.
62 Нпр. видети чл. 12 Директиве о заштити података ЕУ и тач. 12 Препоруке о заштити
података СЕ.
63 Тач. 11 Кодекса о заштити података МОР.
64 Тач. 12 Кодекса о заштити података МОР.
65 Тач. 12 Кодекса о заштити података МОР. О томе говори и Препорука о заштити
података СЕ.
66 Data protection and monitoring at work (UK), op. cit.
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изузетно бројне. Многе афере испливале су на видело последњих година.
Испоставило се правна заштита у овој области није задовољавајућа,
односно да систем има „бројне пукотине“. То важи и за систем заштите
података у домену радних односа, који би морао да се ојача – бољом
регулативом, координацијом заинтересованих субјеката (синдиката,
невладиних организација, надзорних тела), едукацијом запослених и
свих грађана о значају поштовања података других. Иако Србија има
своју регулативу о заштити личних података и надзорно тело, пракса
прилично заостаје у односу на ону у развијеним земљама у овом погледу.
Основни разлог је недостатак „културе заштите података“. Ако заиста
желимо да изградимо демократско друштво, мораћемо знатно да
унапредимо ову област.
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Summary
Protection of personal data in recent years been the subject of a large
number of scandals in the world and individual countries. Many of these scandals are connected directly or indirectly with the work. The paper deals with
the protection of personal data in general, and particularly the protection of
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Престанак радног односа услед смрти,
односно престанка његових субјеката*
Апстракт: Смрт запосленог и престанак послодавца као
правног субјекта спадају у чињенице за које правни систем
везује неминовност окончања радног односа. У чланку ће бити
размотрени елементи и обележја уговора о раду и радног
односа који пресудно утичу на уређивање ових основа престанка
радног односа, као и њихов правни режим у домаћем и страним
правима. Посебна пажња у тој анализи биће посвећена стечају
привредног друштва, као једном од правно најделикатнијих
разлога за престанак радног односа због престанка послодавца.
Ово стога што је у прошлости, у неким правним системима,
укључујући и наш, већ отварање стечајног поступка водило
аутоматском престанку радног односа свих запослених код
стечајног дужника. У савременим правима, ова последица се
везује за престанак послодавца услед закључења стечајног
поступка, док отварање стечајног поступка представља разлог
за отказ уговора о раду од стране послодавца, због чега се у раду
оцењује и (не)оправданост ових решења, посебно имајући у виду
потребе нашег друштва.
Кључне речи: радни однос, смрт запосленог, смрт предузетника,
стечај привредног друштва.
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1. Увод
Престанак радног односа подразумева гашење овлашћењâ његових
субјеката да један од другог захтевају одређено чињење или нечињење
на раду или у вези са радом, као и гашење њихових обавеза из радног
односа.1 Прецизирању појма престанка радног односа може допринети и
указивање на могуће основе његовог престанка, због чега се тај појам може
одредити и као „чин или околност којим радни однос између одређених
лица, а, у границама и на начин прописан правним поретком, престаје:
или на основу воље оба субјекта радноправног односа; или на основу
воље једног, а, без потребе пристанка другог субјекта радноправног
односа; или на основу неке правне чињенице, односно природног
догађаја, који не зависе од воље субјеката радноправног односа; или
на основу одлуке надлежног државног органа, уз коју правни пропис
везује престанак постојећег радног односа“.2 Имајући у виду природу
радног односа, као и озбиљност последица које престанак производи за
његове субјекте, посебно запосленог, али и за читаво друштво и државу,
савремени законодавци утврђују, дакле, чињенице за које правни систем
везује могућност или неминовност окончања радног односа, с тим
што се за сваки основ престанка радног односа утврђују и ситуације
у којима се он може применити, тј. прописују неопходни услови или
претпоставке чијим се наступањем може остварити право на отказ,
или ће, пак, аутоматски доћи до престанка радног односа, независно од
воље његових субјеката.
У чињенице за које правни систем везује неминовност окончања
радног односа спада и смрт запосленог, будући да се уговор о раду
закључује с обзиром на лично својство (својства) запосленог. И престанак
послодавца као правног субјекта има за последицу аутоматски престанак
радног односа, с тим што ће услед смрти послодавца са својством
физичког лица ова последица наступити тек ако наследници не наставе
са обављањем предузетничке делатности или је личност послодавца
незаменљива за остваривање правâ и преузимање обавеза из радног
односа.
2. Престанак радног односа услед смрти запосленог
За разлику од облигационих односа у којима, по правилу, смрт
једне од страна не изазива престанак правног односа, у радном односу,
1 Б. Шундерић, Радно право, Правни факултет Универзитета у Београду - ЈП Службени
гласник, Београд, 2009, стр. 166.
2 N. Tintić, Osnovi Radnog prava I, Školska knjiga, Zagreb, 1955, стр. 173.
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смрт запосленог нема за последицу прелазак правâ и обавеза на његове
наследнике. Ово стога што се радни однос заснива с обзиром на лична
својства и радне способности запосленог, због чега он не може да
повери обављање посла трећем лицу. Потоње обележје уговора о раду
претпоставља, наиме, широка послодавчева овлашћења у поступку
избора кандидатâ за запослење, као и забрану преношења извршења
посла на треће лице. Лично обављање посла, отуд, представља једно
од битних обележја радног односа и одлучујући елемент сагласности
запосленог и послодавца, због чега је извршење обавеза или стицање
правâ из радног односа строго везано за запосленог.3 То је и разлог што
његова смрт доводи до престанка радног односа.4
За разлику од права и обавеза запосленог чији је пренос забрањен
у сваком случају, послодавац може да пренесе своја права и обавезе из
радног односа на треће лице. О томе живо сведочи установа промене
послодавца, будући да, у свим случајевима промене послодавца, радно
право допушта пренос уговора о раду са послодавца претходника на
послодавца следбеника, не би ли се спречило да запослени остану
без посла или буду доведени у неповољнији положај, сваки пут када
се деси промена у правном статусу послодавца, и то само зато што
је дошло до ове промене. Желећи да ограничи овај вид несигурности
запослења, и Закон о раду уређује питање заштите правâ запослених
у случају промене послодавца, и то по узору на одредбе Директиве
Савета 2001/23/EЗ,5 којом су потврђена два основна правила од значаја
за тзв. пренос предузећа (енгл. transfer of undertaking): 1) правило да
се, у случају уговорног или другог преноса предузећа, на послодавца
следбеника преносе права и обавезе послодавца претходника које
произлазе из радног односа који постоји на дан преноса предузећа; 2)
правило да пренос предузећа, сам по себи, не представља оправдани
разлог за отказ уговора о раду од стране послодавца претходника или
послодавца следбедника.6 Свака промена послодавца претпоставља,
3 С. Перовић, одредница „Уговор“, у: О. Станковић, С. Перовић, М. Трајковић (ур.),
Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, трећи том, Службени лист
СФРЈ, Београд, 1978, стр. 510−511.
4 Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члан
175, тачка 6.
5 Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the
Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of
undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (Official Journal L 82, 22. 3.
2001, стр. 16−20).
6 M. Freedland, The personal employment contract, Oxford University Press, New York,
2003, стр. 507−508. Поред аутоматског преноса уговорâ о раду са свим правима и
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дакле, ступање трећег лица (послодавца следбеника) у права и обавезе
из радног односа које је имао његов претходник. Овај вид сукцесије не
зависи од воље односних субјеката, већ настаје непосредно на основу
закона.7 Тиме је отворена могућност да запослени, ако то желе, наставе да
обављају послове који су утврђени уговором о раду, под истим условима
рада и уз остваривање свих права, која су остваривали и пре одређене
промене. Будући да се права и обавезе запослених уређују и колективним
уговором или правилником о раду, начело очувања запослења у случају
промене послодавца претпоставља и очување правâ проистеклих из
општег акта који је послодавац претходник донео једнострано или
заједно са репрезентативним синдикатом. Закон о раду, тако, утврђује
обавезу следбеника да примењује општи акт претходника, и то, најмање
годину дана од дана промене послодавца, осим ако пре истека овог рока
истекне време на које је закључен колективни уговор код послодавца
претходника или послодавац следбеник закључи нови колективни
уговор са репрезентативним синдикатом.8
3. Радноправне последице смрти послодавца
У начелу, правна дејства радног односа простиру се само на његове
субјекте. То, међутим, не значи да је искључена свака могућности да их
радни однос „надживи“, будући да, по смрти послодавца са својством
физичког лица, његова права и обавезе прелазе на универзалне
наследнике. То, даље, значи да радни однос не престаје услед смрти
послодавца, већ наставља да производи правна дејства према запосленом
и према наследницима преминулог послодавца. Ово правило није,
међутим, апсолутно, већ се од њега одступа ако се личност послодавца
сматра незаменљивом за испуњење радног односа. То, даље, значи
да смрт послодавца може довести до престанка радног односа само
ако је уговор о раду по својој садржини био тесно везан за личност
послодавца, као што ће то, примера ради, бити случај, ако је послодавац
лице инвалидитетом, а, запослени његов асистент. Исто вреди и ако је
запослени закључио уговор о обављању помоћних кућних послова који
обавезама које из њих произлазе и заштите запослених од отказа, неки аутори, као
„трећи стуб заштите правâ запослених“, уочавају и обавезе послодавца претходника
и послодавца следбеника да обавесте и саветују се о планираној промени са
представницима запослених који су обухваћени поступком преноса предузећа. S.
Laleta, Prestanak ugovora o radu, doktorska disertacija (neobjavljena), Sveučilište u Zagrebu
– Pravni fakultet, Zagreb, 2011, стр. 44.
7 Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члан 147.
8 Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члан 150.
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се састоје у неговању болесног члана домаћинства (послодавац), јер ће
у случају његове смрти, престати уговор о раду. Уговор ће престати
смрћу послодавца и ако је запосленом било поверено обављање других
помоћних кућних послова, а, наследници живе у иностранству, тако да
даљи опстанак радног односа за њих нема никаквог економског значаја.9
С тим у вези, отвара се и питање основа престанка радног односа у
овом случају. У литератури се указује на два могућа решења. Прво од
њих подразумева примену правила облигационог права о престанку
облигације због смрти лица чија су лична својства била одлучујућа за
закључење уговора, док се друго решење тиче примене правила о отказу
уговора о раду. Друго решење чини се прихватљивијим, због чега Sandra
Laleta, с правом, упозорава да би, у случају смрти послодавца - физичког
лица, чија су лична својства била од пресудног значаја за закључење
уговора о раду, наследници послодавца требало да откажу уговор о раду,
и то из разлога који се тиче потреба послодавца, посебно што би се на
тај начин запосленом обезбедиле материјалне и процесне гарантије које
чине садржину права на заштиту од неоправданог отказа.10
У том смислу је интересантно и становиште Европског суда
правде да се престанак радног односа више запослених због смрти
послодавца, који је имао својство физичког лица, не може квалификовати
као колективно отпуштање, ако су се послодавчеви наследници
одрекли наследства.11 Суд је, наиме, разматрао усклађеност шпанског
законодавства са одредбама Директиве Савета 98/59/ЕЗ о колективном
отпуштању12, будући да се у правном систему ове државе, режим
отпремине за запослене којима је радни однос престао смрћу послодавца
разликује од режима отпремнине у случају колективног отпуштања.
С тим у вези, отворило се питање да ли предметна правила доводе
запослене код послодавца са својством правног лица у повољнији
положај од запослених код послодавца са својством физичког лица. Ово
упркос томе што запослени трпе исте негативне последице, независно
9 Благојевићев пример: Б. Т. Благојевић, Посебни део облигационог права: уговори,
једнострани правни послови, грађанскоправни деликти, Издавачко и књижарско
предузеће „Геца Кон“, Београд, 1939, стр. 142. и 154–155.
10 S. Laleta, op. cit., стр. 431.
11 Пресуда Европског суда правде у предмету С-323/09 (Ovidio Rodríguez Mayor и
други v. Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila и други), од 10. септембра 2009.
године (European Court reports 2009, стр. I-11621).
12 Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the
Member States relating to collective redundancies (Official Journal L 225, 12. 8. 1998, стр.
16-21).
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од тога да ли им радни однос престаје отказом или на основу закона
(тј. независно од њихове воље и воље послодавца). У том смислу се
отворило и питање (не)оправданости ограничавања појма колективног
отпуштања на отказ због економских, техничких, организационих или
производних разлога, тј. питање (не)оправданости пропуштања да се у
појам колективног отпуштања укључе сви разлози за престанак радног
односа који се не односе на (способности и понашање) запосленог. Суд је
закључио да концепција колективног отпуштања не укључује престанак
радног односа већег броја запослених, ако он није узрокован економским
или сличним разлозима, што значи да не укључује ни престанак радног
односа свих запослених код послодавца којег није наследило друго
лице. Ово стога што концепција колективног отпуштања, у начелу,
подразумева намеру послодавца да отпусти запослене, тј. постојање
послодавца који разматра могућност отпуштања запослених и који је, у
случају да нема условâ за предузимање мера запошљавања, способан да
отпуштања и реализује. У предметном случају, наравно, није постојала
намера за спровођење колективног отпуштања, нити је постојао
послодавац који би могао да га реализује. Уместо тога, до престанка
активности предузећа дошло је услед смрти послодавца, зато што за
њим нису остала (физичка или правна) лица које би теретила обавеза да
ограниче обим колективног отпуштања или ублаже његове последице.
То, коначно, значи да у предметном случају није постојала одлука о
престанку радног односа више запослених, нити је претходно постојала
намера о њиховом отпуштању, јер није било материјалних могућности за
то, а, последично, ни могућности за преузимање обавеза које послодавац
има у случају колективног отпуштања.
4. Радноправне последице престанка
послодавца са својством правног лица
Будући да је радни однос двострани правни однос који се заснива
ради обављања послова из делатности послодавца, престанак послодавца
као правног субјекта има за последицу аутоматски престанак радног
односа. У позитивном праву Републике Србије, случајеве престанка
правног субјективитета послодавца уређује више закона, међу којима је
посебно значајан Закон о привредним друштвима, чијим су одредбама
уређена питања ликвидације привредног друштва, односно престанка
ортачког, командитног, друштва са ограниченом одговорношћу или
акционарског друштва. Са друге стране, Закон о стечају, заједно са
Законом о раду, уређује последице отварања и закључења стечајног
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поступка у односу на радни однос запослених код стечајног дужника,
док Закон о јавним службама уређује питање престанка установа јавних
служби. Поред ликвидације и стечаја привредних друштава, те престанка
установа, као случајеве престанка послодавца са својством правног лица
треба навести и друге случајеве престанка овог субјекта радног односа
на основу судске одлуке, као и случај престанка послодавца због забране
рада.
Стечај привредног друштва, притом, представља један од
правно најделикатнијих разлога за престанак радног односа због
престанка послодавца. Ово питање посебно осетљивим чини однос
законодавца према правним последицама стечајног поступка, будући
да је у прошлости, у неким правним системима, укључујући и наш,
већ отварање стечајног поступка водило аутоматском престанку
радног односа свих запослених код стечајног дужника. У савременим
правима, ова последица се, међутим, везује тек за престанак послодавца
услед закључења стечајног поступка, док отварање стечајног поступка
представља разлог за отказ од стране послодавца.13 То, даље, значи да
стечајни управник може, ако је то неопходно, дати отказ запосленом, с
тим што у појединим правима, вршење овог овлашћења контролише суд
(нпр. у Италији), а, уколико је реч о отпуштању синдикалног или другог
представникâ запослених − и суд и инспекција рада (нпр. у Француској),
док у случају отпуштања већег броја запослених, радни однос ових лица
престаје судском одлуком (нпр. у Шпанији).14
За разлику од отварања стечајног поступка због којег стечајни
управник може да одлучи да отпусти запосленe за чијим је радом
престала потреба, закључење стечајног поступка представља разлог за
престанак радног односа свих (преосталих) запослених по сили закона.
У нашем позитивном праву, oва последица наступа даном објављивања
решења стечајног судије о закључењу стечајног поступка на огласној
табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије“.
5. Стечај послодавца као разлог за престанак радног односа
Правилно и потпуно разумевање законских решења која се
тичу престанка радног односа због стечаја послодавца није могуће без
сагледавања друштвеног, економског и политичког контекста стварања
13 B. Ríos Salmerón, M. A. Limón Luque, Insolvency proceedings and workers’ rights.
General report for Thirteenth Meeting of European Labour Court Judges, Bologna, 19
September 2005, стр. 7.
14 Ibid.
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одговарајућих норми стечајног и радног законодавства. С тим у вези,
ваља имати у виду да у литератури није неспорно то да ли је институт
стечаја у интересу поверилаца или стечајног дужника, затим, какве улоге
у стечајном поступку имају власници, повериоци, дужници и држава,
а, затим и то како постићи равнотежу између интереса различитих
поверилаца.15 Исто вреди и за кључно питање, које се тиче стварног
циља стечајног поступка. Оно је изузетно значајно за уређивање стечаја
као разлога за престанак радног односа, будући да се различита решења
чине прихватљивим зависно од тога да ли се као основни циљ стечајног
поступка опредељује престанак привредног субјекта, уз колективну
заштиту поверилаца стечајног дужника, или, пак, спречавање престанка
једног привредног субјекта.
У том смислу, може се поћи од поставке да су примарни циљеви
стечајног поступка везани за хитно искључивање непрофитабилног и
неконкурентног привредног субјекта из тржишта, као и за најповољније
намирење доспелих потраживања стечајних поверилаца. Ипак, то
није и једини циљ стечајног поступка, већ он треба да допринесе и
остваривању одређених секундарних циљева. У њих спадају и они
социјални, јер покретање стечајног поступка може произвести и шире
друштвене последице, попут пада производње и пада запослености у
одређеној средини. То може бити изузетно важно, ако се има у виду
стечај привредних субјеката који радно ангажују већину становништва
у одређеним, пре свега мањим, срединама, због чега се и вредност тих
послодаваца не може процењивати само у економском смислу.16
Са друге стране, мора се водити рачина и о томе да предузеће у
тешкоћама не мора нужно бити искључено са тржишта, будући да се,
поред продаје имовине стечајног дужника ради намирења поверилаца,
стечај може спровести и реорганизацијом. У потоњем случају, постоје,
наиме, услови за наставак пословања стечајног дужника, који, отуд,
има потребу за ангажовањем других лица за обављање послова из
његове делатности. Предузеће може задовољити ту потребу, пре свега,
задржавањем лица са којима је већ засновало радни однос. Ово тим пре
што је ангажовање нових радника скопчано са непосредним и посредним
трошковима који прате нова запошљавања (трошкови поступка
запошљавања, избора и обуке нових запослених и сл.). Истовремено,
15 М. Васиљевић, Компанијско право, Правни факултет Универзитета у Београду,
Београд, 2005, стр. 479.
16 V. Smokvina, D. Bodul, A. Vuković, O načelu socijalnog postupanja u stečajnom
postupku, s naglaskom na prava radnika, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.
34, бр. 1/2013, стр. 554.
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ваља имати у виду и то да запослени могу остати без посла и у случају
реорганизације послодавца. Ово стога што мере за реализацију плана
реорганизације могу обухватити затварање непрофитабилних погона
и отпуштање запослених код стечајног дужника, уз задржавање оних
запослених, па, и запошљавање нових лица (нарочито, у случају промене
делатности) која својим радом могу допринети примени мера усмерених
на усвајање и спровођење плана реорганизације.17 То су, свакако, неки од
разлога које законописци и законодавци морају имати у виду, приликом
уређивања последица отварања стечајног поступка, и то, у правцу
усвајања правила да отварање стечајног поступка не води аутоматском
престанку радног односа свих запослених, већ може бити разлог за отказ
уговора о раду запослених за чијим је радом престала потреба.
Ипак, постоје и другачија становишта, која за неке законодавце
могу бити довољно убедљива да као последицу отварања стечајног
поступка предвиде аутоматски престанак радног односа свих запослених.
То, најпре, вреди за чињеницу да су очување запослења запослених код
стечајног дужника и стварање условâ за наставак његовог пословања
само посредни циљеви правилâ о стечајном поступку, док превасходство
у односу на њих имају циљеви везани за искључивање непрофитабилних
привредних субјеката из тржишта и намирење доспелих потраживања
стечајних поверилаца. У том смислу се као могући разлог за давање
предности решењу о аутоматском престанку радног односа отварањем
стечајног поступка може навести потреба да се овај поступак учини
ефикаснијим и да се олакша позиција стечајног управника.
Такође, један од разлога за избор поменутог решења може
представљати и особено схватање одговорности запослених за стечај
предузећа. Премда би ово објашњење, у први мах, могло да звучи, чак,
и као контрадикторно (јер су, по правилу, запослени најмање криви за
лоше управљање предузећем), наведени аргумент није без значаја за
разумевање законских решења која баштини наша скорашња правна
прошлост. Реч је, наиме, о периоду самоуправног социјализма, у којем
су радницима биле поверене функције које традиционално припадају
послодавцу, укључујући право самосталног управљања радом предузећа
(непосредно или преко органâ које сами бирају и опозивају), без
власника или постављених управљача и руководилаца. Радницима
је било признато и право на самостално организовање делатности
17 Више о овом питању вид. у: Д. Слијепчевић, „Права запослених у поступку
реорганизације стечајног дужника“, у: З. Ивошевић (ур.), Заштита права из радног
односа, Глосаријум, Београд, 2008, стр. 114−131.
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и одлучивање о свим питањима пословања, укључујући питања
располагања друштвеним средствима, те питања структурних промена
организације.18 Осим тога, радници су имали и право контроле над
пословањем, као и право на распоређивање дохотка радне организације.19
Већ и само набрајање ових права показује, наиме, да су, у условима
самоуправљања, радницима номинално била призната и овлашћења
која су им омогућавала управљање предузећем, због чега су домаћи
судови, приликом тумачења нејасних законских одредаба о последицама
отварања стечајног поступка, заузимали став да, отварањем овог
поступка, радни однос престаје по сили закона. Главни аргумент на
који је ово становиште било ослоњено тицао се чињенице да су радници
били упознати са стварним стањем у привредном субјекту чијим су
радом и управљали, из чега је произлазило уверење да су, последично,
и одговорни за такво стање.20 То, даље, значи да је престанак радног
односа по сили закона представљао својеврсну казну за лоше управљање
предузећем, што не може бити прихватљиво, барем не у погледу
„кажњавања“ свих радника.21 Изузетак би, наиме, могао бити оправдан
само у погледу оних радника, који су својим несавесним поступањем
18 Ј. Ђорђевић, одредница „Самоуправљање“, у: О. Станковић, С. Перовић, М.
Трајковић (ур.), Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, трећи том,
Службени лист СФРЈ, Београд, 1978, стр. 13.
19 Ibid.
20 А. Вишекруна, Правни положај запослених у стечајном поступку, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 156. Тако је у пракси Суда удруженог рада
и Вишег привредног суда Србије потврђено да је „отварање поступка стечаја основ за
престанак радног односа по сили закона“ (Одлука Суда удруженог рада Србије, број
3729/85), односно да „отварањем стечајног поступка над организацијом удруженог рада
престају радни односи њених радника, јер више не постоји битан услов за постојање
радног односа, а, то је удруживање рада и средстава на основу самоуправног споразума“
(Одлука Вишег привредног суда Србије Пж. 72/80). И Врховни суд Србије је, слично,
заузео став да „даном отварања стечајног поступка свим запосленима код послодавца
престаје радни однос по сили закона, па, стечајни управник може, у свако доба, донети
одлуку којом се утврђује да радно ангажованом престаје рад“ (Одлука Врховног суда
Србије, рев. 426/2002). Нав. према: П. Спасић, Радноправно питање стечаја, Радно
и социјално право, бр. 4-7/2000, стр. 150; Д. Симоновић, Радноправна читанка II,
Службени гласник, Београд, 2009, стр. 36. и 49.
21 “По нашем позитивном праву, основни кривац за стечај су радници, јер свима
престаје радни однос, без обзира на степен кривице, у погледу произроковања стечаја
и без икакаве социјалне заштите, која је позната у већини европских држава. То је
демагошки реликт прошлости, као врховне власти радника у самоуправном предузећу,
па, због тога, и њиховог колективног кажњавања због лошег управљања самоуправним
предузећем.“ С. Царић, Стечај и технолошки вишак, Радно и социјално право, бр.
4-7/2000, стр. 143.
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са средствима предузећа утицали на његову несолвентност, посебно
ако је њихова одговорност утврђена правноснажном пресудом. Када је,
међутим, реч о свим осталим радницима, њихово „кажњавање“ за лоше
управљање предузећем аутоматским престанком радних односа чини
се неприхватљивим.
Приказано решење из домаћег права особеним чини и то што је,
и поред правила да даном отварања стечајног поступка, по сили закона,
престају радни односи код стечајног дужника, постојала и могућнот
„задржавања“ радникâ у току стечајног поступка. Такво решење се може
различито оценити. По једном схватању, оно је било контрадикторно,
јер, могућност задржавања одређеног броја запослених пре даје места
тумачењу да отварањем стечајног поступка не престаје радни однос
свим запосленима него што води аутоматском престанку њиховог
радног односа. Ипак, у домаћој судској пракси је био афирмисан став
да је правило о задржавању радникâ прихватљиво, зато што „задржани
радници нису у класичном радном односу, јер њихове личне дохотке
одређује стечајно веће, а, намирују се из стечајне масе [...] ради се о
радном односу sui generis [...] то није наставак заснованог радног односа
у истом статусу, већ прерастање радног односа у радни однос са законом
одређеним садржајем и обимом“.22 Премда се може прихватити то да
је радни однос са тзв. задржаним радницима био особен по времену
трајању (ограниченост трајања радног односа потребом да се доврше
одређени послови /уновчење и продаја имовине стечајног дужника/,
односно трајањем стечајног поступка), чини се да та посебна обележја
нису толико изражена, а, свакако не до мере у којој се овај вид радног
ангажовања не може сматрати наставком радног односа који је постојао
у тренутку отварања стечајног поступка.23
22 Закључак утврђен на саветовању привредних судова Републике Србије, од 28.
септембра 1990. године, нав. према П. Спасић, op. cit., стр. 152.
23 За разлику од преовлађујућег упоредноправног решења, решење које прихвата
норвешки законодавац приближава се правилу о престанку радног односа свих
запослених моментом отварања стечајног поступка. У овом правном систему, стечајни
управник, наиме, треба да одлучи да ли ће да прихвати уговор о раду који је стечајни
дужник закључио са одређеним запосленим или ће да од њега одустане, док сваки
запослени може захтевати од управника да, у року од три недеље од отварања поступка,
одлучи да ли ће прихватити уговор о раду или не. У случају престанка радног односа,
запослени ће, међутим, имати право на заштиту која припада запосленима за случај
отказа. Са друге стране, у праву Уједињеног Краљевства, у случају добровољне
ликвидације, радни односи запослених не престају аутоматски, али ликвидациони
управник треба да у року од 14 дана откаже или прихвати њихове уговоре о раду, за
разлику од судске ликвидације, која претпоставља аутоматски престанак сваког уговора
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Наведени аргументи били су прихватљиви и за домаћег
законодавца, који је, почевши од Закона о стечајном поступку, направио
раскид са вишедеценијским решењем о аутоматском престанку радног
односа отварањем стечајног поступка. Ово тим пре што отварањем
стечајног поступка не долази до престанка правног субјективитета
стечајног дужника, већ само до ограничења његове правне способности
(овлашћење за окончање неопходних започетих послова и закључење
нових уговора који из тога произлазе, али, уз сагласност стечајног
судије) и престанка пословне способности (престанак функција органâ
управљања и надзора, заступникâ и пуномоћникâ, односно увођење
стечајног управника у дужност).24 Стога се и не може бранити став о
постојању разлога за престанак радног односа ex lege.25
Тај novum може се објаснити и уређивањем реорганизације
привредних друштава, као мере, којој треба дати предност у односу
на престанак привредног друштва, ако је очување пословања могуће.
Тиме се стварају и формални услови да се, уместо за престанак
привредног друштва, циљ стечаја везује за спречавање престанка
привредног друштва, тј. за покушај новог финансијског почетка.26 Ово
тим пре што аутоматски престанак радних односа свих запослених не
производи озбиљне економске последице само по запослене, већ и по
систем социјалне сигурности, посебно системе осигурања за случај
незапослености, здравственог осигурања и социјалне помоћи. Такође,
уважен је и аргумент да се несолвентност послодавца не може сматрати
вишом силом, већ саставним делом ризика вршења посла који пада на
терет послодавца. Отуд се и престанак потребе за радом запосленог због
отварања стечајног поступка може квалификовати као тзв. економски
разлог за отказ уговора о раду.27 У том смислу, Закон о стечајном
поступку и Закон о стечају предвиђају да је покретање, односно отварање
стечајног поступка − оправдани разлог за отказ уговора о раду.28 Са
друге стране, Закон о раду изричито не помиње овај отказни разлог.
Притом је важно уочити и то да и у случају отказа уговора о раду због
о раду. B. Ríos Salmerón, M A. Limón Luque, op. cit., стр. 49. и 60.
24 М. Васиљевић, op. cit., стр. 501.
25 П. Спасић, op. cit., стр. 162.
26 М. Васиљевић, op. cit., стр. 487.
27 Б. Лубарда, Радно право – Расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу,
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 600−601.
28 Закон о стечајном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05), члан 63,
став 1; Закон о стечају (“Службени гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14), члан
77, став 1.
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отварања стечајног поступка, мора постојати оправдани разлог који се
тиче престанка потребе за радом одређеног запосленог, што значи да
сама чињеница покретања стечајног поступка није довољан разлог да
се запосленом код стечајног дужника откаже уговор о раду.29 Отказ ће,
наиме, бити законит само ако, због отварања стечајног поступка, рад
одређеног запосленог више није потребан. Без постојања овог разлога,
отказ би представљао израз самовоље стечајног управника, односно
злоупотребу права.30
С тим у вези, отвара се и питање да ли се на случај отказа уговора
о раду због отварања стечајног поступка против послодавца примењују
одредбе о отказу садржане у Закону о раду (одредбе којима се уређује
право на отказни рок, достављање решења о отказу, обавеза уплате
зарада, посебна заштита од отказа, право отпуштених радника на
приоритет у запошљавању, правне последице незаконитог отказа и др.)?
У литератури се предлажу различити одговори, почевши
од одговра да примени ових заштитних одредаба нема места, зато
што је отварање, односно покретање, стечајног поступка sui generis
отказни разлог предвиђен стечајним (lex specialis), али не и радним,
законодавством.31 Осим тога, указује се и на хитност стечајног поступка
и усмереност стечајног законодавства на његово ефикасно окончање,
због чега се закључује да се права запослених код стечајног дужника
не остварују у складу са Законом о раду, осим током спровођења плана
реорганизације (а, не и током трајања стечајног поступка, било у
банкротству, било у поступку реорганизације).32 Прихватљивијим се,
међутим, чини одговор који почива на идеји да потреба несметаног и
хитног спровођења стечајног поступка не може бити довољан разлог
29 L. Tičar, Aktualna vprašanja insolvenčnih postopkov in pravice delavcev, Delavci in
delodajalci, vol. IX, бр. 2-3/2009, стр. 189.
30 Тако: Д. Слијепчевић, Стечај као отказни разлог, Правни живот, бр. 7-8/2007, стр.
45.
31 Ibid., стр. 46-47.
32 Ibid.; Д. Б. Слијепчевић, „Правни положај запослених у стечајном поступку“, у: Д.
Б. Слијепчевић (ур.), Нека актуелна питања у поступку стечаја, Глосаријум, Београд,
2010, стр. 125−137 (у овом раду видети и аргументе који говоре у прилог судске заштите
пред привредним судовима, у случају незаконитог отказа датог у поступку стечаја, стр.
133−137). У делу стране литературе се, слично, указује на то да стриктна радноправна
правила о отказу представљају озбиљне препреке за спашавање непрофитабилних
предузећа, због чега је, у интересу спашавања и опстанка предузећа, прихватљиво да се,
у случајевима реструктурирања, снизи ниво заштите који иначе припада запосленима.
K. Creighton-Selvay, Pre-packed administrations: An empirical social rights analysis,
Industrial Law Journal, vol. 42, бр. 2/2013, стр. 86.
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за дерогацију правилâ о отказу које предвиђа матични закон за област
радних односа.33 То не значи, међутим, да не би било оправдано и увођење
неких посебних правила о отказу која би важила у случају отказа услед
отварања стечајног поступка, а, којима би била уважена особена природа
и функција стечајног поступка (нпр. правило о краћем отказном року или
поједностављеном поступку паритципације запослених у одлучивању
о престанку радног односа, као што то предвиђају поједини правни
системи у Европи).34 Такође би било важно да законодавац уреди, односно
да судска пракса прецизира свој став о избору запослених којима ће
престати радни однос због отварања стечајног поступка. Чини се да ни
у овом случају не сме постојати некаква разобручена власт отпуштања,
већ да одлука о отпуштању појединих запослених, односно о задржавању
њихових колега на раду, мора бити утемељена на објективној процени
потреба стечајног дужника.35 У том смислу, може се констатовати
да циљеве стечајног поступка није увек једноставно ускладити. Ово
посебно стога што опстанак привредног друштва и очување његове
активности, као циљ стечајног поступка, пре претпоставља очување
неопходних послова, него што се везује за очување што је могуће већег
броја послова. То, коначно, значи да је социјални циљ стечајног поступка
који се тиче заштите запослења врло тешко остварити, због тога што
наставак пословања предузећа нужно намеће отпуштања већег броја
запослених.36 Са друге стране, ни успешно спровођење реорганизације
не може бити довољна гарантија доброг економског стања предузећа,
које, опет, није могуће без очувања или васпостављања послова.37
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Termination of employment relationship due to death
or termination of existence of its parties
Summary
According to the labour legislation, death or termination of existence
of parties to the employment relationship is connected with inevitability of
termination of employment relationship. Hence, this paper first examined
the issue of death of an employee and death of entrepreneur as employer.
Then, the most important consequences of termination of employer as a
moral person were examined. Special section of this paper was devoted to
analyzing the legal consequences of employer’s bankruptcy, especially the
difference of consequences of a declaration of opening and a termination of
a bankruptcy proceeding (valid reason for dismissal or automatically caused
termination of employment contracts of all employees of the debtor). These
issues are examined in the light of basic elements and features of employment
relationship or employment contract (contract concluded intuitu personae,
legal subordination etc.) that are important for rules regulating this matter
in Serbian and foreign legislations.
Keywords: employment relationship; death of employee; death of entrepreneur; employer’s bankruptcy.
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1. Увод
Појам „млади” описује фазу живота између детињства и одраслог
доба. У различитим документима, истраживањима, институцијама,
регионима и интеграцијама користе се различите узрасне граница у
дефинисању ове популације. Ниједан други животни период не провоцира
толико дивергентности у одређивању старосних граница као категорија
„млади“, јер је у питању изразито хетерогена популација коју карактеришу
специфичне потребе и развојни циљеви у различитим фазама одрастања,
различити социјални амбијент у одрастању. Узимајући у обзир предмет
истраживања у овом раду, под младима се подразумева узраст од 1530 година.1 Током тог животног раздобља, уз биолошко и психолошко
сазревање, млади стичу одговорности и самосталност, развијају вештине
и способности, да би могли својим деловањем да преузму улоге у
свим областима друштвеног живота. Процес потпуног укључивања
појединца у друштво по правилу траје док се не постигне примерен
степен социјалне аутономије, независности, самоодговорности.2 Један
од услова социјалне инклузије, свакако есенцијалан, јесте запослење,
јер генерише осећај припадности друштвеној заједници – постаје се
креативан и користан члан друштва. Уједно, то је и први корак у процесу
социјалне инклузије појединца у друштвену заједницу. Симболично, то
изражава флоскула „млади су наша будућност“, што је у стварности, с
обзиром на стање незапослености и степен укључивања и активности
у друштву, далеко од остваривања.
Иако су године, тј. узраст, основни параметар при одређивању
„младости“, трајање младости је у ствари социјално, а не биолошки
одређено. Школовање је кључни чинилац који скраћује или продужава
одређење категорије младости.3 Младост јесте краћа код оне групе
младих који се краће школују, док је дужи пут до одрастања младих
који се најдуже школују. У земљама у транзицији, као што је Република
1 Дефинисање и формално одређења овог животног раздобља разликују се између
институција Уједињених нација, Европске уније и националних институција. Зависно
од контекста и потребе истраживања а у односу на основни критеријум детеминисања
категорије младих – узраст, могуће је издвојити више подгрупа младих. Најчешће су
три подгрупе младих: млади од 15 до 19 година, од 20 до 24 године и од 25 до 30 година.
2 Према стандардној дефиницији Међународне организације рада категорија
незапослени подразумева све особе изнад одређене старости – економски активна лица,
која су у одређеном периоду била без посла, али су у току тог периода имала жељу да
раде и активно тражила посао.
3 Из Националне стратегије за младе, усвојене од стране Владе Републике Србије на
основу члана 17. став 1. и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка и 101/07).
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Србија, „продужена младост“ је често ствар принуде4 – живот са
родитељима услед нерешеног стамбеног питања, издржавање од стране
родитеља и након завршеног школовања и сл., последица су специфичних
околности које су узроковане општим сиромаштвом у друштву, високим
процентом незапослености, ниском стопом запослености младих и
другим изазовима са којима се суочавају млади људи у савременим
глобалним токовима.
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. На опасност овог растућег тренда указала је управо
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.5 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.
Подаци о драстичном повећању стопе самоубистава младих у Европи
и САД у последње четири деценије кореспондирају са повећањем више
димензија социјалне искључености ове старосне популације, као што су:
стопе незапослености и сиромаштва, потрошња, становање, релативно
опадање прихода запослених, смањена социјална мобилност, опадање
употребне вредности диплома на тржишту рада, усамљеност и досада.6
Поучена оваквим примерима МОР је дигла свој глас против политика
штедње у циљу превазилажења економске кризе управо због опасности
која произилази из апатичне масе младих људи, који након школовања
остају без перспективе за пристојан живот. У јуну 2012. године, на
Међународној конференцији о раду МОР одлучено је да се хитно делује
у циљу суочавања са незабележеном кризом у запошљавању младих кроз
неколико аспеката усмерених ка економском расту којег би пратило брже
запошљавање и стварање достојанствених радних места. Резолуција под
називом “Криза у запошљавању младих: позив на акцију” (The youth employment crisis: A call for action) садржи сет закључака који чине основу
4 Конференција Саветодавних одбора, Ваљево, новембар 2007.
5 Извор: Тањуг, вести од 12 априла 2013. године.
6 М. Филиповић, Истраживање самоубистава: откривање друштва. Цитирано
према: Александра Л. Југовић, М. Луковић, Карактеристике самоубистава младих,
Специјална едукација и рехабилитација, Београд, Вол. 11, бр. 1. 2012, (169-177), стр.174.
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за уобличавање националних стратегија за запошљавање младих.7 Она
захтева већу повезаност политика и активности о запошљавању младих
у мултилатералном систему. Паралелно са тим, Генерални секретар
УН истакао је младе као једног од пет генерацијских императива
којима је неопходно бавити се мобилизацијом људских, финансијских
и политичких ресурса којима располажу Уједињене нације. Уједињене
нације израдиле су Системски акциони план о младима, као део тог
плана, у којем запошљавање младих представља један од главних
приоритета, у циљу јачања програма за младе у целом систему УН.8
У извештају под насловом „Штедња претња просперитету?“
(„Austerity a threat to prosperity?“)9 Међународна организација рада
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.10
У том циљу, Европска унија је активирала 7,8 милијарди евра из буџета
2014/2015. године за борбу против незапослености младих, при чему
ће најпогођеније економије добити већи до средстава. Иако су то биле
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, с обзиром да је 700 милијарди евра потрошено
на спас банкарског система широм света у јеку рецесионе кризе, са
великим упитником колико се тиме постигло у економском опоравку,
док су се дуги политички дијалози водили за пакет мера у борби против
7 The youth employment crisis: A call for action, Resolution and conclusions of the 101st
Session of the International Labour Conference, Geneva, 2012.
8 Транзиција младих жена и мушкараца на тржишту рада Републике Србије,
Извештај МОР-а за 2016.,
Доступно:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/.../wcms_495533.pdf (30. јул 2016)
9 Извештај из априла 2013. године.
Доступно: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_209716/lang-en/index.htm (30. јун 2016)
10 Са истим циљем, Европска инвестициона банка је покренула посебне грантове
вредне 10 милијарди евра за компаније које буду запошљавале младе особе. Наведено
према: „Austerity a threat to prosperity“, Доступно:http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_209716/lang--en/index.htm
(30. јул 2016)
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незапослености младих, за који је одобрен само jeдан посто од суме која
је издвојена за спас банкарског система (нагласио аутор: С.П).
2. Незапосленост младих: глобално
стање, узроци и даље тенденције
Удео младих у укупном незапослењу широм света је, „грубо“
исказано, дупло већи од степена незапослености укупне радне
популације11Незапосленост младих као показатељ је рефлексија
економских проблема који су услед рецесионе кризе присутни у
свакој земљи. Дакле, висок степен незапослености међу младима није
проблем везан само за земље у развоју. Истина, у земљама у развоју
постоји већи проценат младих међу незапосленима, него што је то у
индустријски развијеним земљама и у земљама у транзицији. Премда,
мора се нагласити, у земљама у развоју је и висок проценат удела
младих људи у укупној популацији. У индустријализованим земљама,
такође, удео незапослености младих је дупло већи од укупног степена
незапослености. Једном речју, незапосленост младих је брига коју деле
све државе, без већих разлика услед нивоа економског развоја.12 Глобална
криза запошљавања нагласила је рањивост младих људи у смислу: (а)
повећања незапослености, (б) нижег квалитета радних места за оне
који успеју да се запосле, (в) већих неједнакости на тржишту рада међу
различитим групама младих људи, (г) дуже и несигурније транзиције
од школе до посла и (д) веће одвојености од тржишта рада.13
У извештају Међународне организације рада под називом
„Глобални трендови запослености 2013.“ („Global Employment Trends 2013.“), незапосленост у свету је поново расла 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.14 Рецесиона криза се негативно
11 Степен незапослености младих мери број незапослених особа у односу на број
оних који чине радну снагу у старосној групи од 15 до 24 година. О томе: Bescond
D., Chataignier A., Mehran F., Seven indicators to measure decent work: At international
comparison, International Labour Review, Geneva, Vol. 142 (2013), No. 2, стр. 182 и 183,
стр. 197.
12 ibid, стр. 197.
13 Транзиција младих жена и мушкараца на тржишту рада Републике Србије,
Извештај МОР-а за 2016., Доступно:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/.../wcms_495533.pdf (30. јул 2016)
14 Из извештаја, Global Employment Trends 2013. Доступно: http://www.ilo.org/global/
research/global-reports /global-employment-trends/2013/lang--en/index.htm (21. јул 2013.)
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одразила на стопу запослености и у чланицама Европске уније. У
Европи је у последњем кварталу 2013. године забележено 26,5 милиона
незапослених. С тим, да је незапосленост била више повећана у земљама
еврозоне него у осталим чланицама Уније.15 Интересантан пример је
Хрватска. Наиме, Хрватска са стопом незапослености младих спада у
неславне рекордере у ЕУ. Улазак у „европску породицу“ забележио је
рекордан раст незапослености младих од чак 51,6 одсто. То је највиша
стопа незапослености младих у историји Хрватске, што је сврстава на
треће место у ЕУ, након Грчке и Шпаније. Подаци за други квартал
2013. године показују да је само Хрватска, на пример, имала већи степен
незапослености него што је то на нивоу целе ЕУ (23,5%). Може се рећи
да су, према овом индикатору, ове државе (Грчка, Шпанија, Хрватска)
биле ближе Босни и Херцеговини (57,9%), него Европској унији.
Према извештајима Еуростата из јуна 2016. године,16 нивои и
стопе незапослености се крећу циклично, углавном повезано са општим
пословним циклусима. Међутим, други фактори као што су политика
тржишта рада и демографског развоја могу да утичу – краткорочно и
дугорочно на еволуцију стања. Еуростат процењује да је 20.986 милиона
мушкараца и жена у ЕУ-28,17 од којих је 16.269 милиона у еврозони (ЕА19),18 било незапослено у јуну 2016. године у односу на мај 2016, број
особа незапослених је смањен за 91.000 у ЕУ-28 и 37.000 у еврозони. У
поређењу са јуном 2015. године, незапосленост је опала за 2 114 000 у
ЕУ-28 и од 1 363 000 у еурозони. Међу државама чланицама, најниже
стопе незапослености (у јуну 2016. год.) забележене су на Малти (4,0%),
Чешкој (4,1%) и Немачкој (4,2%). Највеће стопе су забележене у Грчкој
(23,3% у априлу 2016) и Шпанији (19,9%).
У поређењу са претходном годином, стопа незапослености у првој
половини 2016. године пала је у двадесет пет држава чланица, остала је
стабилна у Белгији и Естонији, док је повећана у Аустрији (са 5,7% на
6,2%). Највеће смањење је регистровано на Кипру (са 15,1% на 11,7%),
Хрватска (са 16,2% на 13,2%), Бугарска (са 9,7% на 7,2%) и Шпанији
15 ibid.
16 Сви подаци, надаље, преузети са сајта: Еurostat Unemployment statistics, Доступно:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics (29. јул
2016)
17 ЕУ-28 ово је ЕУ са 28 чланица - У складу са смерницама Еуростат-а за ширење
података када се ЕУ повећава, прикупљање серије података у овом чланку односи се, на
званичном саставу ЕУ од јула 2013. године па надаље), на ЕУ-28.
18 ЕА-19 (еурозона - euro area) ово су подаци у Еурозони. Од референтног месеца
јануара 2015. надаље ово ће бити евро зона са 19 држава чланица, ЕА-19.
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(22,3% на 19,9%). У 2000. години, стопа незапослености у Сједињеним
Америчким Државама (где је и започета рецесиона криза) била је око
4%, што је знатно ниже него у ЕУ. Остала је много нижа до почетка
2008. године, када је незапосленост почела убрзано да се повећава. До
почетка 2009. године стопа незапослености у Сједињеним Америчким
Државама је достигла исти ниво као у ЕУ-28, а остали изнад стопе ЕУ-28
до почетка 2010. године. Од тада је стопа незапослености у САД ишла
силазном путањом када је достигла 5,7% на крају 2014. године. У Јапану,
између 2000. и 2014. године, стопа незапослености била је знатно нижа
него у ЕУ, у распону од 3,5% у четвртом кварталу 2014. године и 5,4% у
трећем кварталу 2009. године, када је стопа почела да опада.
Уз забрињавајуће податаке о броју незапослених (са мањим или
већим помаком у смањењу), Европска унија бележи последњих година
и рекордну стопу незапослености младих. Економска криза озбиљно је
погодила младу популацију. Међународна организације рада, од почетка
мера штедње, 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. Према подацима из јуна 2016. године стопа
незапослености младих у ЕУ-28 је скоро двоструко виша од укупне
стопе незапослености у 2014. У 22,2%, више од једне од сваких пет
младих особа у радној снази није запослена, али тражи и доступна је за
посао. У еурозони је стопа незапослености младих чак и већа са 23,8%.
Стопа незапослености међу младим људима била је већа него код оних
старости између 25 и 74 у свим државама чланицама. Глобално, стопа
незапослености младих је много већа од укупне стопе незапослености –
грубо речено чак дупло или више него дупло. У Шпанији (53,2%), Грчка
(52,4%), Хрватска (45,5%), Италија (42,7%), Кипар (35,9%) и Португалу
(34,7%) стопа незапослености младих је, са незнатним смањењем, и
даље висока. Немачка (7,7%) је једини држава чланица са стопом
незапослености младих испод 10%.19
Стопа незапослености младих, осим што показује висок удео
младе популације у укупној стопи незапослености, не одражава тешкоће
са којима се суочавају млади људи у проналажењу посла и квалитету
ових послова. Такође, стопа незапослених младих не мора безусловно
да значи да је група незапослених старости између 15 и 24 висока, јер
19 Unemployment statistics (подаци из јуна 2016), Доступно, http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics (29. јул 2016)
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многи млади људи уче, односно на редовном школовању су, стога нити
раде нити траже посао (самим тим они нису део радне снаге која се
користи као именилац за израчунавање стопе незапослености). Даље,
проблем међународне упоредивости података добијених истраживањем
радне снаге, између земаља у развоју и индустријализованих земаља је
условљен концепцијским оквирима у обиму испитане групације. Наиме,
у индустријализованим земљама ове разлике почивају на чињеници да
ли је или не статистика укључила особе које су на стручној обуци. У
државама где се стручна обука обезбеђује у оквиру образовне установе,
као што је то у Француској на пример, обучавани се не рачунају као
да имају посао и тиме умањују статистичку величину радне снаге и
повећавају степен незапослености омладине. У другим државама, као
што је Немачка, где се већина професионалне, стручне обуке везује за
предузећа и интегрисања у процес производње, обучавани се рачунају
као запослени, и тиме статистички повећавају број људи у запослењу и
редукују степен незапослености омладине.20
3. Незапосленост младих у Србији:
стање, узроци и стратегије
Криза незапослености младих која је захватила Европу током
последњих година имала је огромне последице по младе људе у смислу
квалитета њиховог живота, аутономије и нивоа социјалне инклузије.
Са ништа мањим интензитетом, њене последице су изражене и у
нашој земљи. Србија је тешко погођена глобалном економском кризом,
нарочито њени млади људи, за које се каже да живе „у кризи кризу“.21
У извештају Међународна организација рада под називом
„Транзиција младих жена и мушкараца на тржишту рада Републике
Србије“ детаљно су сагледане карактеристике популације младих од
15 до 29 година, услови рада за младе у Србији, њихова очекивања,
радно време, зараде и остали елементи рада. Истраживање је предвиђено
Националним програмом достојанственог рада од 2013 – 2017. године.22
Указаћемо на неке податке из Извештаја:
20 Доступно: http://www.adriaticinstitute.org/ (25. јул 2016.)
21 Из извештаја Међународне организације младих „Незапосленост младих“, op. cit.
Доступно:
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/facet/lang--en/index.
htm?facetcriter ia=GEO=SRB&facetdynlist=WCMS_192836 (29. јул 2016.)
22 Доступно:
http://sindikalizam.org/2016/07/12/predstavljen-izvestaj-tranzicija-mladih-na-trzistu-rada/
(11. јул 2016)
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- у Србији је запослено мање од трећине младих старости од 15
до 29 година;
- стопа незапослености младих је 34,5%, стопа активности младих
46,1% а стопа запослености износи 30,2%;
- Србија је у Европи четврта по највишој стопи незапослености
младих, после Шпаније, Грчке и Македоније;
- 47,4% младих ради у неформалној економији: неформално
запошљавање младих у Србији, односно у сивој зони, је веома заступљено;
- стопа незапослености високообразованих је и даље висока и
износи 32,9 одсто;
- млади мушкарци су чешће запослени а младе жене чешће
незапослене (35,8% наспрам 27,8% код мушкараца). 28% незапослених
није пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање;
- 51% младих посао тражи дуже од 12 месеци (већина тренутно
неактивних младих је на школовању (79%));
- Србија годишње губи око 35.000 становника због негативног
природног прираштаја;
- много мањи проценат младих (свега 30,2%) ради него у Европи
(у просеку 46%);
- млади у просеку готово пуне две године (23,4 месеца) чекају
први посао и бивају демотивисани а њихова знања и квалификације
застаревају, уместо да доприносе развоју;
- стопа младих који су задовољни својим послом је прилично
висока (81,2%), док би 51,6% променило посао због тежњи ка већој заради
(32,7%), жеље да се боље употребе стечене квалификације и вештине
(23,4%), привременог карактера посла (18,0%) и жеље да унапреде своје
услове рада (10,5%);
- просечан приход запослених младих је 29,500 динара или мање
од 250 евра, што је значајно ниже од просечне зараде у Србији;
- велики број жели да буде професионалац, док у стварности
највећи број младих ради у услугама и продаји. Више од 50% жели да
ради у јавном сектору, али чак 17,3% младих у стварности нема писани
уговор о раду;
- од 31,8 младих који су запослени, 79,8 одсто њих ради за плату,
а 7,8 одсто су самозапослени;
- од укупног броја запослених младих у Србији 17,3 одсто њих
нема писани уговор, а од оних који имају 39,1 одсто је на одређено време,
скоро две трећине на годину дана или мање;
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- 22,1 одсто запослених младих нема право на плаћени годишњи
одмор и 29,6 одсто нема право на плаћено боловање;
- период чекања на задовољавајући посао је упола мањи за високо
образоване младе људе у односу на оне са средњим образовањем и траје
просечно 11,7 наспрам 24,3 месеца;
- млади са основним образовањем чекају у просеку 41 месец од
завршетка школе до запослења.
- стопа младих који нису запослени, нису у процесу образовања
или обуке (тзв. НЕЕТ23 категорија) износи 24,5%;
4. Стратегијa запошљавања и креирање
одрживих - квалитетних послова за младе
Највећу вредност сваке државе представљају њени грађани,
надасве, њена омладина.24 Изгледи да се оствари просперитетно друштво
зависе од тога у каквом социјалном, економском, политичком амбијенту
младе генерације град будућност себи и својим породицама. У том
смислу, гледање на младе у смислу флоскуле „они су наша будућност“,
можда треба да промени животворнија премиса „млади су наша
садашњост“.25 Како би се омогућило да сваки појединац има извесну
перспективу да слободно изабраним радом осигура здраву и мирну
егзистенцију, стварање одрживих радних места – квалитетних послова
са аспекта компонената пристојног рада, мора да представља врхунски
приоритет сваке државе, нарочито земљама у транзицији, јер отварају
веће могућности за достојанствен рад и смањују стопе незапослености,
што је превасходни циљ идеје пристојног рада за младе људе. Концепт
пристојног рада, односно, елементи који га конституишу, прокламовани
су у више законских оквира и на европском и међународном плану.
Повеља о основним људским правима Европске уније из 2000. године
(Повеља из Нице) прописује да сваки/а радник/ца има право на радне
услове који поштују његово/њено здравље, безбедност и достојанство,
затим, Универзална декларација о људским правима из 1948. године
прокламује да свако ко ради има право на праведну и задовољавајућу
накнаду, задовољавајуће услове рада и на заштиту од незапослености,
23 NEET je скраћеница за израз „Not in Education, Employment, or Training“, односећи се
на младе особе које нису ни у процесу образовања, нити имају посао, нити се обучавају.
24 Генерална скупштина Уједињених нација (1988. године) прогласила је 12. август
за Дан младих.
25 Слично и: „Четири милиона младих европљана незапослена“, Доступно: http://bif.
rs/2016/06/cetiri-miliona-mladih-evropljana-nezaposlena/(26. јул 2016)
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док Међународни пакт о економским, социјалним и кутурним правима
из 1966. године прописује да свако има право на једнаку зараду за
једнак рад. Квалитетан посао обухвата многе различите елементе –
попут зараде, безбедних радних услова и социјалне заштите, што су
тек неки од сегмената. Ови елементи су есенцијални за младе како би
обезбедили пуну партиципацију у друштву, сопствену аутономију и
избегли упадање у замке сиромаштва и социјалне искључености.26
Пристојан рад и оно што у основи генерише квалитетно запослење
„је круцијални елемент када је реч о професионалном развоју,
аутономији и добробити младих у Европи. Чињеница је да су напори
у смањењу незапослености били усмерени на креирању послова, што
је имало у фокусу само радно место, при чему је мало пажње било
посвећено њиховом праву на квалитетан посао“.27 Овакав концепт,
којим се економски сегмент ставља испред права на рад, уводи нас
у меркантилистички приступ радном праву (мишљење аутора) није
прихватљив у домену људских права на раду, нарочито, јер је у питању
изузетно вулнерабилна популација, која ужива посебну заштиту у
радноправним нормама. “Упркос овом фокусу, који има за циљ просто
смањење незапослености, проблем квалитета послова доступних
младима је умногоме превиђан. Економски раст може да буде одржив
само ако је заснован на сигурним и добрим условима рада, заради и
борби против неједнакости. Такође, радна места, права, социјална
заштита и дијалог „интегралне cy компоненте развоја“.28
Ниво несигурних послова међу младима и очекивања везана
за захтеве флексибилности на тржишту рада које млади треба да
испуне, имајући мало до нимало сигурности посла, један је од главних
разлога што су млади тако негативно погођени економском кризом и
последичним наметањем мера штедње.29 „Европски форум младих и
његове организације чланице постале су све забринутије приступом да
је »било који посао добар посао«.
Насупрот стремљењима агенде пристојан рад за младе и идеји
о креирању одрживих радних места са прихватљивим условима рада,
рад младих људи је често на несигурним пословима30 и неретко се
26 Квалитетни послови за младе, Публикација европског форума младих (European
Youth Forum), Брисел, 2014, стр. 4 и даље.
27 Ibid.
28 ILO Report (27. Мау), World of Work 2014-developing with jobs, преузето: Квалитетни
послови замајац привредног раста, EurActiv.rs.
29 Квалитетни послови за младе, op. cit, стр. 4 и даље.
30 Несигурни рад је уопштено схваћен као нестандардно запослење које је лоше
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злоупотребљава. Недостатак финансијске сигурности је врло повезан за
несигурним радом. У Европи, привремени и part-tajm31 посао се уопштено
повезује са несигурним радом обзиром да привремено запослени често
имају мање приступа социјалној заштити у односу на стално запослене
са пуним радним временом. Чињеница да је четири пута вероватније
да ће млада особа бити на привременом уговору, а двапут вероватније
да ће бити ангажована кроз агенцијске привремене уговоре, може се
повезати са истраживањем које показује да млада особа завршава на
пословима који су физички захтевнији и који траже мање технолошких
вештина. Такође је много већа вероватноћа да ће млади радници/е бити
на пословима где се сусрећу са високим нивоима напрезања или да
ће се сусрести са ниским радним захтевима, учвршћујући даље своје
несигурне радне услове. Према извештају који је објавила истраживачка
агенција ЕУ у 2013. години, „Еурофанд“, од укупно 94 милиона људи у
доби између 15 и 29 година само 34 одсто их је било запослено на пуно
радно време, што је најнижа бројка икад забележена у историји Уније.32
Док се многе земље у развоју све оштрије боре против неједнакости и
за унапређење квалитета послова и социјалне заштите, Eвропа „као да
иде у другом смјеру“. 33
У Великој Британији, повећано умножавање експлоататорских и
несигурних радних услова, недавно је разоткривено кроз дебакл о нула
радних сати. Уговори са нула радних сати покривају опус уговорних
аранжмана према којима запослени немају гарантоване радне сате нити
приходе и плаћени су само за посао који ураде.34 Процењује се да је у
Великој Британији око 5.5 милиона људи на овим уговорима.35 Уговори са
нула сати су изузетно неправедни, диспропорционално погађају младе и
појачавају експлоатацију многих обичних људи који се боре за опстанак.
Често се користе да би се смањиле плате, избегли трошкови годишњих
одмора, пензија или других бенефита који се додељују запосленима.
плаћено, несигурно, небезбедно и од кога се домаћинство не може издржавати.
Квалитетни послови за младе, Ibid, стр. 6 и даље.
31 То су послови који се раде хонорарно, повремено, само неколико радних сати и сл.
32 Доступно: https://www.eurofound.europa.eu/(12. јул 2016)
33 ILO Report, World of Work 2014-developing with jobs, op. cit.
34 Ујединити Унију, Podnesak o ugovorima sa nula-radnih sati ( из августа 2013),
Доступно:http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/001-Zero%20hours%20
contracts%20brief-v211-12576.pdf (8. јул 2016)
35 Ујединити Унију, Истраживање разоткрива пораст нула-радних сати (подаци из
септембра 2013),
Доступно:http://www.unitetheunion.org/news/research-uncovers-growing-zero-hoursubclass-of-insecure-employment/ (8. јул 2016)
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Овај феномен није искључиво британски, већ се ови уговори користе
и у Ирској и у Италији (познати као „contratto a chiamata“), а сличне
мере су се појавиле и у другим европским земљама са циљем креирања
„проточног“ тржишта рада.36
Млади који раде чешће него остали запослени суочавају се са
ризиком да буду класификовани у категорију “сиромашни који раде”.
То су они који су запослени а које недостатак расположивих прихода
ставља у ризик од сиромаштва. Ово је дефинисано као имање прихода
испод 60% од државног просека.37
Од економске кризе, Велика Британија и друге европске земље
су такође искусиле и повећање броја људи који се пријављују као
самозапослени. Иако су неки људи започели предузетничке каријере
услед недостатка традиционалних прилика за запослење, постоје и докази
који указују да неки послодавци врше притисак на стално запослене да
се пријаве као самозапослени како би смањили трошкове плаћених
годишњих одмора, боловања и доприноса за пензија. Ово такозвано
“привидно предузетништво” је значајно оштетило права радника/ца
и сигурност посла у многим деловима Европе. Друга страна проблема
је да чак 10% млађих од 25 година ради без икаквог уговора у ЕУ. Овај
проценат је више него двострук у односу на друге старосне групе. Често
млади који раде без уговора имају ограничено или никакво познавање
својих основних радних права, имају мало могућности да унапреде своје
радне услове и немају ресурсе у случају отказа.38
Србија: Са истим проблемима сусрећу се млади радници и код
нас. Најподложнија форма за злоупотребу је радни однос на одређено
време. Стажирање, приправнички и волонтерски рад идеалан су начин
да се факултетско знање употреби у пракси, и стекне неопходно радно
искуство, истовремено представљају и погодан терен за разне облике
злоупотреба рада ових лица – нарочито кроз прековремени рад.39 Затим,
у нашој пракси честе су злоупотребе пробног рада и приправничког
стажа, тако што се овим радницима не дозвољава да се обучава оним
вештинама за које се то лице школовало, већ му се даје статус помоћног
36 Квалитетни послови за младе, op. cit, стр.7 и даље.
37 ibid, стр. 12.
38 Квалитетни послови, оp. cit, стр. 7.
39 Према наводима, Ерхард је пред смрт радио три ноћи заредом, што, по свему судећи,
није неуобичајена пракса. Званичници банке одбили су да кажу колико је сати дневно
радио преминули студент на пракси. Доступно:
http://www.theguardian.com/business/2013/aug/23/bank-america-merrill-lynch-intern-death
(26. јул 2016.)
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радника који обавља споредне послове.40 Последњих година послодавци
безгранично користе рад стажиста и волонтера на пословима које
иначе обављају сезонски радници. Због честих злоупотреба младих
приправника на радном месту, Европски економски и социјални савет
(који окупља представнике синдиката и послодаваца у ЕУ), планирао
је да покрене петицију за забрану бесплатног стажирања још 2011.
године. 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 (50 сати и више неељно).
У смислу претходно наведеног, стратегија запошљавања младих је потребна и друштвима која су имала мирнији развој, а нашем још више,
наводи се у Националној стратегији за младе Владе Републике Србије
из 2008. године.41 Израда Националне стратегије за младе у Републици
Србији (у даљем тексту: НСМ) је први корак ка системском решавању
положаја младих и један је од приоритета Владе и приоритет Министарства омладине и спорта. Обавеза је друштва да уважи младе и да
им помогне да искажу и остваре своје могућности на личну и друштвену добробит. Младима је неопходна подршка, јер није реч само о
њиховом бољем животу, већ и о будућности земље. Системска, организована и стална подршка младима значи квалитетну будућност
Републике Србије, њен даљи економски развој, повећање наталитета и стварање услова за бољи живот младих.42 Република Србија је у
2015. години усвојила нову Стратегију за младе за период 2015.-2025.
године.43 У стратегије је истакнуто: “Млади су активни и равноправни
учесници у свим областима друштвеног живота који у потпуности
развијају свој потенцијал и доприносе личном и друштвеном развоју
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 симболичну
накнаду. Извор: Вести, Танјуг од 21.8.2013.
41 На основу члана 17. став 1. и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07).
42 „Млади који данас имају 20 година имали су три године када су почели први оружани
сукоби на територији бивше Југославије, четири године када су проглашене санкције,
седам година у време склапања Дејтонског мировног споразума, једанаест када је
бомбардована Република Србија, [...]. Oни су одрастали у изолацији, без одговарајуће
друштвене бриге, преплављени сликама насиља у медијима, затечени у сиромаштву које
нису проузроковали. Истовремено, сада се очекује од њих да прођу кроз транзицију, а
да у блиској будућности поведу друштво напред“. Из Увода Националне стратегије за
младе, op. cit, стр.1.
43 „Службени гласник РС“, бр. 22/2015, у даљем тексту: НСМ (2015).
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и добробити. Млади имају подршку друштва, стварају боље услове за
живот и развој потенцијала, и активно доприносе општем напретку
друштва“. НСМ (2015) базира се на следећим принципима: подршка
личном и друштвеном оснаживању младих; поштовање људских и
мањинских права, равноправност и забрана дискриминације; једнаке
шансе за све; значај младих и њихове друштвене улоге; активно учешће
младих и сарадња; друштвена одговорност и солидарност.44 НСМ(2015)
дефинише девет стратешких циљева као жељених, промењених стања
када су у питању млади у областима од интереса за младе. Успешном
реализацијом Стратегије у наредних 10 година унапредиће се:
– запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца;
– квалитет и могућности за стицање квалификација и развој
компетенција и иновативност младих;
– активно учешће младих жена и мушкараца у друштву;
– здравље и благостање младих жена и мушкараца;
– услови за развијање безбедносне културе младих;
– подршка друштвеном укључивању младих из категорија у
ризику од социјалне искључености;
– мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка
младим мигрантима;
– систем информисања младих и знање о младима;
– коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја.45
5. Закључна разматрање (перспектива запошљавања младих)
Политика штедње, у периоду рецесионе кризе, посебно у Европи,
допринела је драматичном повећању незапослености. Више од 61
милион радних места је изгубљено од почетка светске кризе у 2008.
години, пројекције МОР-а показују да ће незапосленост наставити да
расте до краја деценије. Ако се узме у обзир долазак нових младих
на тржиште рада биће потребно да се у наредних пет година отвори
280 милиона радних места како би се премостио јаз између понуде и
потражење на тржишту рада, који је створила криза. То показује да је
криза у запошљавању далеко од краја и да је мало места за задовољство.46
Све већи број Европљана живи у релативном сиромаштву, објавила је
Међународна организација рада у извештају „Перспективе социјалног
44 НСМ (2015), стр. 6-7.
45 НСМ (2015), стр.7.
46 Из изјаве Генреалног директора Међународног бироа рада Гај Рајдер (Guy Ryder).
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запошљавања у свету за 2016. годину“,47 упозоравајући истовремено да
је мањак квалитетних радних места у свету опасност по вишедеценијски
помак у смањењу сиромаштва. И извештају се наводи да скоро две
милијарде људи на свету данас живи у екстремном сиромаштву (са
мање од 1,90 долара дневно) или у умереном сиромаштву (са мање од 3,10
долара дневно), што чини 36 одсто популације земаља у развоју. То је,
свакако, мањи проценат у односу на 67,2 одсто из 1990. године. У свету је
2014. био незапослен 201 милион људи, што је 31 милион више у односу
на период пре почетка светске економске кризе, наводи се у извештају
МОР-а из 2015. године – „Перспективе социјалног запошљавања у
свету за 2015. годину“,48 који садржи пројекције стопа незапослености
по земљама до 2019. године. Према тим пројекцијама број незапослених
у свету ће се повећати за најмање 11 милиона у наредних пет година.
Више од 219 милиона људи у 2019. години могло би да буде без посла, а
неједнакости ће се продубити, упозорила је Међународна организација
рада (МОР) у овом Извештају.
Србија и регион: Нешто више од четири милиона младих у Европској
унији није запослено, а тај проблем је још већи на Западном Балкану. Према
подацима и пројекцијама МОР-а, у Србији је незапосленост у 2014. била
22,2%, а почев од 2015. бележи се благи пад.49 Према тим предвиђањима,
тренд благог пада стопе незапослености у Србији ће се наставити и у
следеће четири године. У 2016. години стопа незапослености у Србији
ће пасти на 19,96%, у 2017. године на 18,96%, у 2018. на 18,24%, да би
2019. износила 17,7%. Незапосленост младих у Србији смањена је 2015.
године за 7,3 одсто у односу на 2012. годину, али тај помак није довољан.
Није довољан јер статистика која указује на смањење незапослености
не показује стварно стање ствари у запошљавању младих. Све чешће се
статистички исказује податак о смањењу незапослености, наместо
повећање запослености. Смањење незапослености није аутоматски
показатељ за повећање запослености, напротив. То није семантичко
или психолошко сагледавање проблема „да ли је чаша пуна до пола
47 World Employment and Social Outlook: Trends 2016 - ILO,
Доступно:www.ilo.org/global/research/global-reports/.../index.htm(19. јул 2016)
48 У Извештају, МОР је навео да ће се незапосленост у Француској битније смањити
тек 2017. када би стопа требало да падне испод прага од 10%, док ће ове године износити
9,9%. У Немачкој незапосленост би могала да се чак повећа и пређе 5% у односу на
4,7% ове године. О томе више: World Employment and Social Outlook: Trends 2015 - ILO,
Доступно: www.ilo.org/global/research/global.../2015/...en/index.htm (26. јул 2016)
49 Еуроактив, Доступно: http://www.euractiv.rs/eu-i-zapadni-balkan/8266-mor-blagi-padnezaposlenosti-u-srbiji-u-narednih-5-godina (1. август 2016)
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или је празна од пола“. У прилог статистици која исказује смањење
незапослености иду подаци о броју умрлих који су пријављени тржишту
рада. Због смрти је са бироа рада/са евиденције Националне службе
за запошљавање само у 2013. избрисано 735 људи, што је нешто више
од један одсто од свих званично незапослених у земљи. Такође, мора се
узети у обзир податак да је за само једну деценију Србију напустило око
175.000 људи, највише младих и високообразованих у доби од просечно
29 година50 – тај податак свакако смањује стопу незапослености младих,
али повећава армију младих који су напустили земљу. Системски
проблем, званично назван „одлив мозгова“, представља „квадратуру
круга“ домаће политике, у свим аспектима. „Према извештају Светског
економског форума, Србија се налази на 141. месту по одливу мозгова на
ранг-листи од 144 земље. Иза нас су само Бурунди, Хаити и Алжир. За
државу од седам милиона становника то представља озбиљан економски,
али и друштвени проблем. Према оквирним проценама, у свету се налази
више од 5.000 доктора наука из Србије, а исто толико има и младих
истраживача“.51 Уколико се настави са оваквим трендом, одлив мозгова
ће постати, нажалост, домаћи „најперспективнији бренд“. Стога је
потребно да спречимо одлив младих стручњака, које као „полупроизвод“
купују светске компаније. То је „корак од хиљаду миља“ – а први замах
захтева веће улагање у образовање и вештине, не само у смислу добијања
компетенција, већ и препознавања истих на тржишту рада. Знање је роба
са изузетно високом ценом у светским оквирима. То мора да препозна
и наш послодавац.
Образовне квалификације су и даље најбоље осигурање од
незапослености. Просечна стопа незапослености у ЕУ-28 за радну
популацију између 25 и 64 године, за оне који су највише достигли
средње образовање је 18,2%. Дакле, много већа од стопе незапослености
за оне који су стекли високошколску квалификацију (6,6%).52 Међутим,
то је тек „врх леденог брега“ у решавању смањења незапослености. Из
економских разлога, суочавамо се са мањком прилика за запошљавање,
не само младих. Очигледно је да не постоји довољна усклађеност
вештина стечених образовањем и потреба тржишта рада. Нешто
више од 40 одсто послодаваца у ЕУ тврди да не запошљавају људе који
50 Податак објавио: РТС (вести), фебруар 2016.
51 Податак од 21. 02. 2016. године преузет: www.politika.rs/sr/clanak/349630/Друштво/
(11. јул 2016)
52 Еurostat, Unemployment statistics (подаци из јуна 2016),
Доступно:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_
statistics (8. јул 2016)
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поседују одговарајуће вештине, због чега је неопходно боље усклађивање
образовања и вештина које захтевају послодавци.53 Са истим проблемом
и захтевом сусрећу се и послодавци у Србији и региону. Висока стопа
незапослености међу младим људима који траже свој први посао
приписаје се, пре свега, мањку професионалног искуства и стручних
вештина и, често, ограниченом приступу понуђених послова.
Стручна знања и трансверзалне вештине младих и постојећи
образовни профили нису у складу са личним и друштвеним потребама.54
Такође, млади радници чешће мењају посао од старијих радника, па су и
у већем ризику од незапослености. Зато је важно (поред активних мера
за запошљавање) да се посвети дугорочна пажња образовању, не само
дневно политичка, (истакао аутор: С.П.), јер број неквалификованих
младих на тржишту рада упућује на један негативан тренд, о коме
смо већ говорили, а то је одлазак младих након факултета из земље.
У том смислу, ефикасно инвестирање у образовање и обуке како би се
одговорило на брзе промене потреба модерног тржишта рада, треба да
обухвати све секторе образовања почев од предшколског образовања,
узимајући у обзир и учење у неформалном и информалном контексту.
Посебан изазов представљају млади који рано напуштају школовање и
чији је ниво квалификација низак. Додатним образовањем, а нарочито
кратким обукама и тренинзима са циљем осавремењавања и подизања
нивоа знања и компетенција првенствено треба да буду обухваћени
млади без квалификација или са недовољним квалификацијама. Toме
би знатно допринело развијање модела признавања знања и вештина
стечених претходним учењем (кроз неформалне облике образовања
и информалног учења). Са овим мерама повећава се квалификованост
радне снаге, самим тим, запошљивост и конкурентније аплицирање
на тржишту рада оне популације младих које су традиционално
вулнерабилни категорије – особе са инвалидитетом, жене, припадници
ромске популације, избегла и расељена лица, мигранти.55 С друге
стране, ако се не осмисли стратегија дугорочног унапређења људског
капитала али истовремено и отворе могућности за продуктивно и
креативно запослење, Република Србија ће се суочити са опасношћу
од повећања одласка тек образованих стручњака и квалификованих
радника, пре свега у земље ЕУ.56 То је проблем на који нема одговора
53 Оцена са конференције „Боља перспектива за младе на Западном Балкану“,
одржана у Бриселу 21. јуна 2016. године.
54 НСМ (2015), стр. 14-20.
55 Више у: Национална стратегија запошљавања у Републици Србији за период 201156 Недовољна привредна активност и недостатак послова у појединим регионима, има
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у Републици Србији. Србија се, деценијама уназад, суочава са свим
врстама миграција: спољашњим и унутрашњим, принудним и
добровољним, легалним и илегалним, имиграцијом и емиграцијом
миграцијама висококвалификованих и неквалификованих радника.
У циљу креирања квалитетних – одрживих радних места за младе
потребан је „здрав“ социјални дијалог и веће укључивање послодаваца
у концепцију обуке, како би се адекватно одговорило на понуду и тржњу
на тржишту рада. Такав концепт је у Европи одавно заживео кроз систем
дуалног образовања и индустријске паркове. У прилог пређашње тврдње
је податак да у Европи „само Немци раде“. Наиме, према подацима
из Еуростата, о стопи незапослености младих, посматрана као удео у
становништву између 15. и 24. године незапосленост је у Немачкој опала
за два одсто.57 Један од фактора успеха дуалног система у Немачкој је
значајно ангажовање индустрије у развој и надзор места за стручно
обучавање кроз привредне коморе и индустрију. Ово је веома значајан
корак јер се обезбеђује да вештине усвојене на крају процеса стручног
обучавања одговарају онима које су послодавцима најпотребније, тиме
и тражене на тржишту рада, чиме се „затвара круг“ понуде са тражњом
на веома ефикасан начин. Ово је врло корисна препорука за националну
политику запошљавања, јер многи послодавци не препознају на тржишту
рада потенцијалне запослене према новостеченим дипломама. Међутим,
гаранције, стратегије, акциони планови, и слично не могу дати трајнија
решења без реалног раста и развоја у привреди и укупној економији, како
на националном тако и на светском нивоу. Европска инвестициона банка
је у 2013. години (кроз трогодишњи аранжман) наменила средства од 60
милијарди евра малим и средњим предузећима да би се креирала радна
места за младе.58 Такође, неопходно је да државе путем економских мера
стимулишу тражњу, подстакну зараде-тиме и потрошњу.
У циљу активне политике запошљавања младих један од
програмских циљева државе, свакако, треба да буде и синергијска
подршка предузећима и организацијама које делују у спектру „трећег
за последицу кретање радне снаге ка регионима који имају већу могућност у погледу
запошљавања. Неповољно је стање у јужном у односу на северне делове земље, као и у
руралном у односу на градска подручја. Демографска структура градова, због миграције
становништва, мења се, па се у неким градовима и општинама број становника значајно
смањио. У 2009. години, негативан или нулти природни прираштај забележен је чак у
157 од укупно 165 градова и општина.
57 Доступно: еpp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_
statistics (1.8. 2016)
58 Izvor: publikacija FES pod nazivom „A long overdue signal to Europe’s youth“, jul 2013.
godine, Доступно: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10157.p (1. август 2016.)
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сектора” и „непрофитних организација”, превасходно развоју социјалног
предузетништва, уз подршку за реафирмисање његове улоге, циља, сврхе.
Социјална предузеће су конципирана за обављања економске активности
и пружање услуга са интенцијом унапређења квалитета живота,
нарочито најугроженије популације –тешко запошљиве. У најкраћем,
социјална предузеће су превасходно усмерена на друштвену инклузију
путем радне интеграције неке од вулнерабилних друштвених група.
Ова предузећа комбинују пословни концепт са обављањем функције
од ширег друштвено – социјалног значаја. У Европској унији 6 одсто
становништа је запослено у овом сектору, који у БДП учествује са 4
одсто, а број корисника услуга које пружају социјална предузећа је преко
100 милиона. Социјално предузеће не сме да остане на нивоу „социјалне
категорије“, већ је потребно јачати његове економске потенцијале
који их генеришу у покретаче економског развоја, као што је то на
пример у земљама ЕУ.59 Социјална предузећа на нивоу ЕУ чине скоро 10
одсто малих и средњих предузећа. С тим циљем неопходно је да овај вид
пословања добије већу подршку, превасходно од стране државе у виду
фискалних бенефиција, пореских олакшица, и најпре, путем законске
регулативе којом ће одредити овај начин пословања.
Поред развоја социјалног предузетништва једна од мера коју треба
поспешити с циљем повећања стопе запошљивости је „рад код куће“.
као једна од флексибилних форми запошљавања. Рад код куће или рад
на даљину („telework“) је једна од флексибилних форми запошљавања
која све више добија на значају. Томе је нарочито допринела глобална
економска криза јер овај облик рада има низ предности – смањује
трошкове предузећа, а запосленом пружа могућности/погодности
тзв. рада на даљину. Такав рад је посебно погодан за вулнерабилну
популацију грађана – жене са малом децом, особе са инвалидитетом, а
и за мушкарце са породичним обавезама. У циљу даље афирмације ове
форме рада неопходно је, најпре, успоставити правни оквир обављања
рада код куће, тј. ратификовати конвенцију МОР-а бр. 177 о раду код
куће из 1996. године.
Пажња се треба усмерити и на унапређење каријерног вођења
и саветовања већ у основним школама. Резултати истраживања које је
Београдска отворена школа спровела 2013. године показују позитивну
корелацију између добијања услуга каријерног вођења и саветовања (у
даљем тексту: КВиС) и повећања запошљивости и запослености младих.
59 Више о социјалном предузетништву: www.inkluzija.gov.rs/?p=7005... (1. август
2016.)
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Подаци који су добијени након коришћења услуга КВиС-а показали су
да проценат незапослених младих који су користили услуге КВиС-а
износио је 64,9%, док је у контролној групи проценат незапослених
младих износио 73,3%32. 60 Све ово указује на то да је младима потребно
пружити подршку у успешној транзицији из образовања на тржиште
рада. Међутим, приметан је недовољни обухват младих услугама
КВиС-а, као и недовољна видљивост услуга које нуде пружаоци услуга
и то је сегмент који је потребно унапређивати.61
Такође, волонтирање би морало на бољи начин да буде
препознато као релевантно, ако већ млади немају радно искуство које
послодавци често постављају као једини критеријум. „Волонтеризам
јесте и увек треба да буде основа цивилног друштва, и као такав треба
да буде подстицан у друштву, а посебно код младих. Примарни проблем
у афирмацији волонтирања је тај што правни и политички оквир не
подстиче и не стимулише учешће и активизам младих, јер не ствара
адекватне услове за остваривање омладинског учешћа и активизма.
Закон о волонтирању је усвојен 2010. године, али оно што се у пракси
показало је да не омогућава очекивано промовисање и стимулисање
културе волонтирања. Да би се постигао ефективни законски оквир
за волонтирање, неопходно је да га, поред Закона о волонтирању, чине
и други закони, као што си Закон о удружењима, Закон о високом
образовању, Закон о основама образовања и васпитања, али и неки
секторски закони (култура, социјална политика, млади и др.).62До
неповољних услова за волонтирање довело је и слабије интересовање
младих за овај вид ангажовања, односно њихов недостатак слободног
времена услед повећања обавеза. За унапређење волонтеризма је битно
и умрежавање волонтерских организација, јачање њихових капацитета,
али и утицање на промену генералног става јавности о волонтеризму
само као сервису за пружање услуга“.63
Може се рећи да је активна политика запошљавања у Републици
Србији у расколу између структурних потреба тржишта, степена
образовања радне снаге, демографског аспекта и финансијских средстава.
Транзиција ка тржишној привреди, године конфликата и привредни
колапс крајем прошлог века угрозили су положај многих младих људи
60 Ефекти каријерног вођења и саветовања у погледу запошљивости младих-приказ
резултата и истраживања, Београдска отворена школа, Министарство омладине и
спорта Србије, Београд, стр. 10.
61 НСМ (2015.-2025), стр. 9.
62 НСМ (2015), стр. 20-22.
63 НСМ (2015), стр. 20-22.
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у Републици Србији – приближно 500.000 младих напустило је земљу
између 1991. и 2001. године у потрази за бољим условима живота, док
је долазак стотина хиљада избеглица и расељених лица из бивших
југословенских република и са Косова и Метохије извршио значајан
притисак на тржиште рада у нашој земљи.64 У смислу реченог, обавеза
је друштва да уважи младе и да им помогне да искажу и остваре своје
могућности на личну и друштвену добробит. Младима је неопходна
подршка, јер није реч само о њиховом бољем животу, већ и о будућности
земље. Системска, организована и стална подршка младима значи квалитетну будућност Републике Србије, њен даљи економски развој,
повећање наталитета и стварање услова за бољи живот младих.65
Истраживање које је током 2015. године SeConS група за развојну
иницијативу спровела на репрезентативном узорку у Србији, сублимисано
у студији „Млади у Србији 2015. - стања, опажања, веровања и надања“,
показује, између осталог, да је образовна неједнакост међу младима
очигледна и да се преноси генерацијски. 66 Студија показује да се млади
људи у Србији и даље суочавају са ограничењима као што су неефикасно
образовање, висока незапосленост, отежан пут ка финансијској
независност и дубоки осећај искључености из политике. Истраживање
је показало да млади у Србији будућност виде у учлањењу у странку.
Степен формалног учешћа младих у политици, пре свега исказан кроз
чланство у политичким партијама, међу највишим је у Европи. Чињеница
да су они претежно пасивни, а не активни чланови странака, показује,
међутим, да је то чланство претежно инструментално, у циљу лакшег
проналажења посла.67
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Youth Unemployment
Summary
The global employment gap, which measures the number of jobs lost
since the start of the crisis, currently stands at 61 million. If new labour market
entrants over the next five years are taken into account, an additional 280
million jobs need to be created by 2019 to close the global employment gap
caused by the crisis. Youth, especially young women, continue to be disproportionately affected by unemployment. The heightened youth unemployment
situation is common to all regions and is occurring despite the trend improvement in educational attainment, thereby fuelling social discontent. Almost
71 million unemployed youth worldwide and 156 million young workers living
in poverty. The world is facing a worsening youth employment crisis: young
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people are three times more likely to be unemployed than adults. The ILO has
warned of a “scarred” generation of young workers facing a dangerous mix
of high unemployment, increased inactivity and precarious work in developed countries, as well as persistently high working poverty in the developing
world. With global youth unemployment at historically high levels, уouth
employment remains a global challenge and a top policy concern.
The ILO has had a long-standing commitment to promote decent work
for youth. Тhe ILO’s strategy for promoting full, productive and freely chosen
employment include the following key outcomes: coordinated and coherent
policies to generate inclusive job-rich growth, skills development policies to
increase the employability of workers, the competitiveness of enterprises and
the inclusiveness of growth, policies and programmes to promote sustainable
enterprises and entrepreneurship. Promoting inclusive job-rich growth is a
central challenge for all countries today.
Уoung Serbians face great labour market challenges. The employment
rate for youth aged 15-24, just above 15 per cent, is three times lower than for
the working-age population (47 per cent). Serbia was hit hard by the global
economic crisis, particularly its young people, who are living a “crisis within
the crisis”. Often what they learned in school doesn’t match what employers
are looking for, making it hard for them to find work. It’s worse for young
people who didn’t do well in school, or dropped out.
Key words: employment, youth unemployment, employment strategy.
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СОЦИОЛОШКИ, ПСИХОЛОШКИ И ПРАВНИ
АСПЕКТ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА
Апстракт: Престанак радног односа који примарно значи
окончање једног правног односа производи, поред правних, и
социолошке и психолошке последице које могу да буду опште
и појединачне. Социолошки аспект подразумева друштвене
импликације и увек има искључиво генерална обележја.
Психолошки може бити и општи и појединачни, а правни
само појединачни. Од успешности ублажавања (немогуће је
елиминисање) негативних последица сва три аспекта престанка
радног односа зависи и општа друштвена успешност која
се манифестује кроз остваривање појединачних, а тиме и
друштвених интереса. У нормативном, а и општем радноправном
смислу највећу пажњу изазива отказивање уговора о раду од
стране послодавца као надређеног учесника радног односа.
Продор неолибералних елемената у друштвени живот значи
враћање точка историје уназад зато што је, у време првобитне
акумулације капитала, уговорно (облигационо) уређивање односа
у области организованог рада било значајан фактор стварања
великих друштвених тензија и конфликата које су превазиђени
државном легислативном интервенцијом у циљу оставаривања
интереса послодаваца, али и радника. Чини се да данас долази до
угрожавања егзистенције радног односа као института путем
његове флексибилизације.
Кључне речи: радни однос, престанак радног односа, социолошки
аспект, психолошки аспект, радноправни аспект.
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1. Увод
Престанак радног односа је превасходно правни институт који
значи завршетак правног односа који успостављају послодавац и
запослени у области организованог рада. Престанак радног односа има
и друге аспекте који су у вези са самом природом радног анагажовања
и, уже посматрано, управљањем кадровима, односно последицама које
ове две врсте друштвених активности производе. Управљање кадровима
које подразумева и престанак радног односа, је један од најважнијих
елемената пословног система који обухвата правни, нормативни, организациони, економски, технички, психолошки, социолошки и социјални
аспект.1 Ми ћемо размотрити три аспекта од наведених: социолошки, психолошки и правни. Свакако да окончање радноправног односа
има, поред појединачих, и општедруштвене реперкусије. Значајније
нарушавање релације између броја запослених и незапослених у смислу
повећања броја лица која нису укључена у организован рад представља
друштвени проблем за чије је решавање задужена, у првом реду држава
која има обавезу да створи услове за могућност што већег запослења
радноспособних држављана, односно становника. Психолошке последице су примарно субјективне јер погађају појединца. Ипак, могуће је
извести и закључке у погледу постојања општих психолошких последица престанка радног односа које имају друштвени карактер. Што се
тиче правног акспекта, највећи друштвени значај има начин законског
уређивања. Иначе, престанак радног односа се може уврстати у основе
постојања радног права као посебне правне дисциплине. У раду ћемо
се првенствено осврнути на случај престанка радног односа отказом
уговора о раду од стране послодавца зато што ограничавање воље послодавца да, користећи свој надређени положај, откаже уговор о раду,
запосленом представља један од најтежих задатака у области нормирања
организованог рада. Наиме, иако је један од основних задатака радног
права да обезбеди заштиту запосленом од самовоље послодавца у наведеном смислу, мора се водити рачуна и о интересима послодавца од
чије егзистенције зависи и могућност реализације интереса запослених
да зараде средства неопходна за живот. Престанак радног односа је
регулисан Законом о раду2 који је донет и новелиран у условима про1 Т. Нешић, Ваљано управљање кадровима, https://es.scribd.com/doc/310075021/Valjanoupravljanje2 Закон о раду је објављен у „Службеном гласниу Републике Србије“ бр. 24/2005,
61/2005, 32/2013 и 75/2014)
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дора неолибералних елемената у друштвено економски живот, како у
Србији тако и шире.
2. Социолошки аспект престанка радног односа
Друштвене реперкусије престанка радног односа представљају
једну од важних последица вршења организоване радне активности,
односно окончања исте. Наиме, „свако радно ангажовање, које је, иначе,
елеменат материјалне основе сваког друштва има свој почетак и крај, па
тако и радни односи који су, између осталог, предмет проучавања и посебне
социолошке дисциплине – социологије рада.“3 Јер, најразноврснији
аспекти рада, у ствари су „међусобно повезани у комплексе који, кад
се свакодневно посматрају, у акцији, изгледају неразмрсиви и отежавају
настојања истраживача и њихово уређивање независних варијабили”.4
Тако, правној науци представља изазов и проучавање друштвених
последица које изазива ситуација кад радноангажовани појединац
или група престају да обављају своје дотадашње послове којима су
обезбеђивали своју егзистенцију (и евентуално чланова своје породице).
У вези са тим навели бисмо да постоје ефекти престанка радноправног
односа који су:
• објективни, и као такви не зависе од воље учесника радног
односа, и
• субјективни који су под утицајем су воље учесника радног
односа.
У првом случају, постоји одговорност друштва да решава социјалне
ситуације настале престанком радног односа како на ужем, тако или
ширем плану. То значи да је, због примене начела солидарности и
социјалне сигурности, неопходно предвидети друштвене механизме
којима ће се превазилазити ситуације које су продуковане објективним
околностима, односно настале без воље субјеката радног односа. Зато је
свако друштво у позицији да, мерама економске, социјалне и просветне
политике, стално подстиче процес запошљавања у циљу обезбеђивања
могућности радноспособном становништву да релизује своје материјалне
потребе путем правнорегулисаног радног ангажовања, као и да створи
економске услове да послодавци имају на располагању потребни квантум
потребне и квалификоване радне снаге. Тако нпр, евентуалне негативне
3 А. Балтић и М. Деспотовић, Основи радног права Југославије, Савремена
администрација, Београд, ,1981. година, стр. 347
4 Ж. Фридман и П. Навил, Социологија рада, Веселин Маслеша, Сарајево, 1972.
година, стр. 28.
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последице природног губитка радне способности становништва због
старења као биолошког процеса морају бити предупређене дејством
популационе и просветне политике. Тако, у случају престанка рада
послодавца, друштво, односно држава је у обавези да на релевантан начин
обезбеди даље материјалне услове за егзистенцију оних својих чланова
који су остали без посла. Најбољи начин превазилажења те ситуације је
констатно и посвећено вођење активне политике запошљавања.
Уосталом, за државу је најскупље, а за појединце и материјално и
психолошки најнеповољније, да се путем социјалних давања решавају
потребе незапосленог дела радноактивног становништва, иако је то
незаобилазан и широко примењен, те, по природи ствари, привремен
начин обезбеђивања егзистенције, на овај начин угрожених чланова
друштва.
Друго, у случају престанка радног односа вољом запосленог
и (или) послодавца јављају се различите друштвене последице у
зависности од субјективне димензије, односно од тога чијом вољом
долази до те ситуације. Тешко да се може говорити о постојању било
каквих проблематичних друштвених последица кад се радни однос
раскида истовремено израженом вољом обе стране – и запосленог и
послодавца. Не улазећи у могуће мотиве за закључење споразумног
раскида радноправног односа, може се, a priori, извести закључак да
и послодавац и запослени имају решење за ситуацију која ће настати.
Наиме, обе стране, свакако, имају у виду последице које ће наступити
у овом случају и одређеним активностима предупређују настанак
негативних реперкусија по своје интересе. Наравно да, при наведеном,
подразумевамо постојање стварно изражене воље обе стране радног
односа а не ситуацију, која је нажалост честа (поготово у транзиционим
земљама) кад послодавац, приликом пријема у радни однос врши
успешно незаконити притисак на запосленог да унапред, „бланко“
потпише „споразум о престанку радног односа“, па кад пожели да откаже
уговор о раду активира предметни „споразум.“
Кад се ради о престанку радног односа услед отказа од стране
запосленог, тек се, у новије време развоја високих технологија, пре
свега у области информатике, кибернетике и телекомуникација, може
говорити о све израженијим негативним друштвеним последицама
одласка младих, стручних кадрова са извесним радним искуством, који
за последицу приоритено има, поред осталог, и успоравање општег
развоја мање развијених земаља и убрзан развој већ развијених земаља.
У вези са тим можемо навести став да је „проблем у томе што болоњска
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реформа мења карактер државних универзитета од генератора стварања
културне и техничке елите једног друштва у пуког произвођача радне
снаге за глобално (или европско) тржиште“.5 Још оштрији став у односу на
наведене реформе као извориште специфичне експоатације сиромашних
од стране богатих је садржан у гледишту да се „њоме високо образовање
своди првенствено на робу, посредством које је могуће повећати
ефикасност европске привреде и болоњска реформа добија свој пуни
смисао тек када се сагледа унутар контекста неолибералне политичке
доктрине која представља њено идејно извориште“.6 Дакле, као продукт
савременог доба можемо означити појаву да млади стручњаци одлазе из
мање развијених у развијене земље у огромном броју. Тако се, наводи
податак у литератури да је из Пољске, после прикључења Европској
унији, емигрирало преко два милиона људи, а из Бугарске један милион.7
Тешко да би било ко могао на објективизиран начин израчунати колики
су губици сиромашних земаља због појаве масовног одлазака стручњака
у веће и богатије земље познате по називом brain drein (eng.). Свакако
да значај удео у овом миграцијама има незапослено становништво, али
је сигурно да је значајан број економских миграната раскинуо радни
однос у својој отаџбини и отишао да ради у другој земљи.
Можда се у вези са наведеним случајем, појављује, као још
значајнији, социолошки проблем одлазак младих, перспективних
стручњака пре заснивања радног односа у својој земљи, током
школовања, а због понуде бољих услова за образовни развој и касније
обезбеђивање вишег нивоа егзистенције у развијеним државама.
Дакле, кад се ради о престанку радног односа услед отказа од
стране послодавца, држава је субјект који може, и мора, утицати на
одређивање правних услова под којима се та радња може предузети,
водећи рачуна о међународноправној и позитивноправној унутрашњој
регулативи у области рада, односно радних односа.
На крају можемо констатовати да постоји социолошки аспект
престанка радног односа као појаве унутар једног друштва која представља
појединачни феномен који има негативне друштвене импликације, у
5 Антонић С, Лоша бесконачност, прилози социологији српског друштва, Службени
гласник и Досије студио, Београд, 2012. стр. 109.
6 Грујић Ђ, Један поглед на идеолошки оквир болоњске реформе високог образовања,
Норма, Vol. 14, бр. 3, стр. 255-262.
7 Д. Мировић, Кандидатура за пријем у ЕУ и Споразум о слободној трговини са Русијом,
сајт Нове српске политичке мисли www.nspm.rs/ekonommska-politika/kandidatura-srbijeza-eu-iu-vazеnje-sporaѕma-o-slobodnoj-trgovini-s-rusijom.html., 1.11.2011. Цитирано
према: Антонић С, исто, стр. 181.
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крајњој линији, по основу друштвене одговорности зато што држава
није обезбедила услове у којима би се створила могућност адекватног
запошљавања појединца. С друге стране, велики број напуштања радног
места представља појаву која има глобална, међународна обележја и која,
поједностављено речено значи својевољан одлазак младих стручних
кадрова у богатије земље чиме се, у крајњој линији, продубљује јаз
између богатих и сиромашних. Притом треба имати у виду да је ова
ситуација тежа по неразвијене државе ако се узме у обзир и чињеница да
многи млади, у описаној ситуацији, напуштају своју земљу још за време
школовања што значи пре заснивања, па тиме и пре могућег престанка
радног односа. Ипак, треба истаћи да је разумљиво опредељење младих
стручљака да оду у земљу где ће остварити боље материјалне основе
своје егзистенције, али је евидентно да земље из који се исељавају трпе
ненадокнадиву штету.
3. Психолошки аспект престанка радног односа
Психолошка функција рада као осмишљене и усмерене делатности
којом човек задовољава своје личне и друштвене потребе значи да
човек ‘’радом развија своју личност, пре свега своје способности,
стиче знања и вештине. Самоактивитет као битан фактор у развоју
личности подразумева рад, делатност“.8 Тешко да би се психолошки
аспект престанка радног односа могао примарно уклопити у циљеве
проучавања психологије рада, осим у делу човековог понашања које
се реперкусује на опстанак његовог радноправног статуса.9 Полазећи
од чињенице да та научна дисциплина проучава понашање људи у
радном процесу (законитости и обележја), можемо извести закључак
да психолошки доживљаји лица којима престане радни однос настају
у тренутку кад већ, из објективних разлога или става организације, не
постоји потреба за њиховим радом код одређеног послодавца.10
У случају престанка радног односа долази до различитих
психолошких последица у зависности о којој врсти наведене друштвене
појаве се ради. Ми ћемо се, и кад је реч о психолошком аспекту окончања
радноправног односа, посебно осврнути на случај кад послодавац
8 Д. Пајовић, Психологија рада, Либер, Београд, 2006. година, стр. 2.
9 Исто, стр. 27: ‘’Ближе речено циљ психологије рада је да проучава законитости
и карактеристике понашања људи у раду и факторе који утичу на њихову радну
ефикасност и продуктивност.’’
10 Подвлачимо чињеницу да се ради о случају престанка рада код одређеног послодавца
јер је могуће да лице коме је престао радни однос, у континуитету, настави да ради код
другог послодавца или да самостално започне радну делатност.
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откаже уговор о раду запосленом. Тада најчешће долази до психолошких
проблема код отпуштеног лица због забринутости за егзистенцију
њега самог и чланова његове породице. Често то доводи до појаве
осећања безнађа, напуштености и опште животне немотивисаности. У
најтежим случајевима долази до деструктивног понашања појединца,
како у односу на друге, тако и са аутоусмерењем. Због тога долази до
психолошке напетости различитог интензитета која може да узрокује
различите последице (појава болести - психосоматске, зависности,
психијатријске; бављење криминалом; насилничко понашање у
друшвтву, породици итд.), што, у најдрастичнијим случајевима
може довести и до вршења тешких кривичних дела или суицида. На
општем плану, престанак радног односа представља једну негативну
миниациозну, претећу појаву која доводи до анксиозности и оног дела
становништва које је запослено.
Кад запослени по својој вољи раскида радни однос не поставља
се питање проблематичности његовог психолошког доживљаја те
ситуације.
У вези са наведеним, може се констатовати да, са психолошког
становишта посматрано, најсложенија ситуација настаје кад запослени
добије отказ уговора о раду од стране послодавца, а није у могућности
да извесно време пронађе ново запослење. Подсећамо да је незапосленост
глобални проблем, те да апсолутно претежан део светског становништва11
има велики проблем проналажења посла уопште, или одговарајућег
посла. По нашем мишљењу, психолошки однос према раскиду радног
односа у корелацији је, пре свега, са могућношћу проналажења новог
посла која, даље, зависи од:
а) разлога објективне природе:
- стопе незапослености у друштву,
- степена социјалне обезбеђености у одређеном друштву,
- разлога, односно основаности отказа, те
б) субјективних разлога (личне карактеристике и околности у
којима се налази лица које добије отказ):
- личне професионалне и психолошке особености,
- породична ситуација (број издржаваних чланова породице,
запосленост других чланова породице),
- здравствено стањe,
11 И у земљама у којима је висока стопа запослености, губитак посла значи битно
смањење стандарда и представља изузетно непожељну ситуацију за сваког запосленог
упркос постојећим социјалним обезбеђењима.
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- спремност и способност за преквалификацију,
- имовинског стања, и
- синдикалне организованости.
Што је већи стицај или интензитет појединачног испољавања
наведених фактора утицаја на опцију новог запослења, то су у већем
степену изражени негативни психолошки доживљаји лица које је добило
отказ, а који се манифестују кроз осећај безнађа, друштвене одбачености,
страха од егзистенцијалне угрожености и општe личнe фрустрираности,
што, како је већ наведено, у појединим случајевима може изазвати
спремност на деструктивно и аутодеструктивно понашање и/или осећање
отпора према друштву, односно његовим темељним вредностима.
4. Општи правни аспект престанка радног односа
Као елеменат права на рад појављује се и право на слободан избор
рада, као категорија највишег правног ранга у нашем позитивноправном систему.12 У вези са уставним гаранцијама слободе у погледу тога
шта ће појединац обављати приликом реализације својег права на рад
може се закључити, између осталог, и да је тиме отворена могућност
слободног избора рада, па самим тим и престанка истог. При томе, нема
значаја даље опредељење у погледу обављања рада. 13 Правна заштита
за случај престанка радног односа обезбеђена Уставом значи, поред
осталог, правно обезбеђење запослених у случају отказивања уговора
о раду (или другог основа заснивања) од стране послодавца. Овиме се
потврђује напред речено у вези слободе рада која је дата запосленима.
Ипак, морамо поново подвући да је друштвено сасвим оправдано што се
законским прописима даје и одређена заштита послодавцима у случају
престанка радног односа по вољи запосленог да би се спречио настанак
штете и обезбедило несметано вршење процеса рада.
Кад је реч о престанку типичног (стандардног) радног односа, 14
по нашем мишљењу, потребно је посебно се осврнути на слободно изражену вољу послодавца и/или запосленог за раскидањем њиховог, до
тада постојећег - радноправног односа. Наиме, у случајевима престанка
12 Члан 60. став 2. Устава Републике Србије (‘’Службени гласник Републике Србије бр.
98 од 10. новембра 2006. године). Даље: Устав.
13 У оквиру наведеног појединци могу и да се определе да и не користе своје право на
рад. Изузетком који потврђује правило и овде се може појавити пример тзв. ‘’принудног
рада.’’
14 Под тим термином подразумевамо радни однос на неодређено време и са законом
прописаним (пуним) радним временом.
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без примене начела добровољности (нпр. у случају радне неспособности запосленог), јасно је да се ту ради о директном утицају законом
одређених, природних или правних околности које саме по себи производе наведену последицу и стога не изазивају потребу шире анализе.
Као што је већ наведено, добровољност је битно обележје радног односа
који се заснива на праву на рад и слободи рада.
Слободно изражена воља субјеката радноправног односа значи
могућност коју имају обе стране - да међусобни однос не само заснују
него и да га раскину. У вези са наведеним П. Јовановић наводи: “Пошто
је послодавац економски јача странка, то је логично да су правила у
вези престанка радног односа, углавном, тако постављена и усмерена да
штите превасходно интересе економски слабије стране у радном односу
– радника. 15 Исти аутор, даље, сматра да “су врло мала ограничења слободе радника да изјавом своје воље раскине радни однос, док је слобода
послодавца, у овом смислу регулисана многим правилима у националним законодавствима појединих земаља и на међународном плану.” 16
Ipso facto призилази да се радно право према питању заштите интереса
запослених, па и кад се ради отказу, мора односити ex speciali gracia.
Поред престанка радног односа једнострано израженом вољом субјеката
радноправног односа у нашем правном систему, као и у многим другим, постоји и престанак истовремено израженом вољом оба субјекта
– споразумни раскид радног односа. Такође, и наша легислатива, као
и теорија, прихвата да се радни однос може раскинути непосредним
дејством закона (по сили закона).
Постоји више класификација престанка радног односа у нашој
радноправној литератури која су, у већој 17 или мањој мери комплеметарна са нашим позитивноправним решењима.
Иначе, нашим важећим Законом о раду (даље: Закон) уређују се,
између осталог, и могући разлози за отказ уговора о раду18. То су: истек
рока на који је уговор закључен, изражавање сагласности воља послодавца и запосленог да радни однос престане, отказ уговора од стране
једне или друге стране, ако родитељ или старатељ лица млађег од 18
година захтева да радни однос престане, смрт запосленог, и кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања,
ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју, 19
15
16
17
18
19

П. Јовановић, исто, стр. 333.
Исто.
Види шире, П. Јовановић, исто, стр. 335.-355.
Види: чл. 175. Закона.
Тиме се препушта послодавцу и запосленом да продуже радни однос и преко
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Сматрамо да није случајно то што је, као први по редоследу, наведен разлог “истек рока на који је уговор закључен.” То је, по нашем
схватању, последица промена у садржини појма радног односа које се
глобално дешавају у друштву под утицајем технолошког напретка, посебно у областима кибернетике, информатике и телекомуникација. Наиме, све је веће садржинско приближавање појмова радног односа и флексибилних облика запошљавања 20 у смислу да стандардни радни однос
21
постаје све мање неприкосновени облик вршења рада, чак и у погледу
интенција запослених. Ипак, ово опредељење значи и екпонирање начела економичности пословања којим се интереси послодаваца стављају
у први план. Такође, овиме се, у опшм радноправном смислу, доводи у
питање појам стандардног радног односа који, поред осталог, подразумева рад на неодређено време.
Даље, престанак радног односа ex lege уређен је одредбом члана
176. Закона. Овај институт је познат у свим позитивноправним системима, а има своје општеприхваћено место и у радноправној теорији. Ти
случајеви су: кад запослени изгуби радну способност; ако му се одлуком
надлежног државног органа забрани обављање одређених послова, а
нема могућности да му се обезбеди обављање других послова; ако због
издржавања казне затвора и изрицања мере безбедности, васпитне или
заштитне мере запослени мора да одсуствује са посла више од шест
месеци и, на крају, престанак рада послодавца.
Наш законодавац је мало легислативног простора посветио споразумном раскиду радног односа 22 и отказу од стране запосленог23 због,
тога што у тим облицима постоји воља запосленог као економски слабије
стране у радном односу. Овим се ни мало не умањује значај воље послодавца. Уосталом, ове форме раскида радноправног односа изазивају и
кумулативно датих услова изражених у годинама старости запосленог и оствареног
стажа пензијског осигурања, под условом да сагласно изразе вољу да се радни однос
продужи - не одређује се до кад, што представља једну еластичну норма којом се не
одређеује експлиците када ће радни однос престати.
20 О флексибилним формама запошљаваља види шире: С. Јашаревић, Флексибилне
форме запошљавања у Закону о раду, Радно и социјално право, бр. 1-3, 2002, Београд.
21 Под тим појмом се подразумева обављање рада на неодређено време и са пуним
радним временом, као и законом одређеним фондом радних сати.
22 Споразумни престанак радног односа уређен је само одредбом члана 177. Закона
о раду. Новину представља увођење термина ‘’писани’’ споразум као и то што је
уведена обавеза послодавца да упозори радника на последице које настају у погледу
остваривања, тј. губитка права по основу осигурања за случај незапослености.
23 Отказ од стране запосленог уређен је само одредбом члана 178. Закона о раду
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мало спорова у пракси, поготово у случају високе стопе незапослености,
што је случај у Србији данас.
Као што је то у радноправној регулативи уобичајено, најдетаљније
је уређено питање престанка радног односа уз једнострано изражавање
воље послодавца – отказом од стране послодавца 24. То је једна од
важнијих класификационих тачака разграничења са другим правним
дисциплинама у којој посебно долази до изражаја јавноправни карактер
радног права. Логично је да су правила у вези са престанком радног
одонса, углавном, тако постављена и усмерена да превасходно штите
интерсе „слабије стране“ у радном односу – запосленог.25
Легислативно су уређени и случајеви у којима послодавац може
дати отказ запосленом (чл. 179. Закона26) ако постоји неки од од следећих
разлога који се односи на његову радну способност и понашање: ако запослени не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради; ако је правоснажно осуђен
за кривично дело учињено на раду или у вези са радом и ако се не врати
на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека мировања радног
односа из члана 79. овог закона, односно неплаћеног одсуства из члана
78. овог закона.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који
својом кривицом учини повреду радне обавезе, и то ако: несавесно или
немарно извршава радне обавезе, злоупотреби положај или прекорачи
овлашћење, нецелисходно или неодговорно користи средства рада, ако
не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему
за личну заштиту на раду и ако кривицом учини другу повреду радне
обавезе утврђену општим актом, односно уговором о раду.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не
поштије радну дисциплину у случајевима наведеним у одредби члана
179. став 3. тачке 1-8.
Оправданим разлозима који се односе на потребе послодавца а због
који запосленом може да престане закон сматра: престанак потребе за
обављањем одређеног посла или смањење обима посла и ако запослени
одбије закључење анекса уговора о раду а послодавац учини понуду за
измене уговора о раду у складу са законом27 при чему запосленом може
да престане радни однос на основу одредбе члана 179. став 5. тачка 2.
24 Ово питање је регулисано врло детаљно члановима 179. до 183.
25 П. Јовановић, Радно право, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2012, стр. 315.
26 Ова одредба је новелирана изменама и допунама Закона објављеним у „Службеном
листу Реублике Србије бр. 75/2014.
27 Ово питање је уређено одредбом члана 171. став 1. тачка 1-5. Закона о раду.
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Законским новелама из 2014. године уведена је могућност да
послодавац, поред отказа уговора о раду, може запосленом изрекне и
следеће дисциплинске мере: привремено удаљење са рада без накнаде, у
трајању од 1 до 15 дана, новчану казну у висини од до 20% основне зараде
запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три
месеца која се извршава обуставом зараде, на основу решења послодавца
о изреченој мери и опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће
послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења
из члана 180. овог закона, ако у наредном року од шест месеци учини
исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.
Законодавац је нашао за сходно да изричито одреди које се то
околности и ситуације не сматрају оправданим разлогом за отказ,
односно да обезбеди посебну заштиту од отказа уговора о раду од
стране послодавца. Несумњиво да ово опредељење обезбеђује већи
степен сигурности запослених од могуће самовоље послодавца. Најпре,
законом је одређено да послодавац не може отказати уговор о раду за
време: трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и
ради посебне неге детета28.
Такође, послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на
други начин стави у неповољан положај запосленог због његовог
статуса или активности у својству представника запослених, чланства
у синдикату или учешћа у синдикалним активностима. Може се aequa
anim узети да је оваквим нормирањем извршено одређено усклађивање
са међународноправном регулативом у области рада, односно, пре
свега са обавезама које проистичу из Конвенције бр. 135. о радничким
представницима.29
28 Одредба члана 187. став 1. Закона о раду (новелирана 2014.). До наведених измена
и допуна ограничење у смислу немогућности да послодавац откаже уговор о раду у
неким посебним случајевима било је дефинисано тако да „ послодавац није могао да
откаже уговор о раду запосленом нити на други начин да стави у неповољан положај
представника запослених за време обављања функције и годину дана по престанку
функције, ако представник запослених поступа у складу са законом, општим актом и
уговором о раду, и то: члану савета запослених и представнику запослених у управном
и надзорном одбору послодавца, председнику синдиката код послодавца и именованом
или изабраном синдикалном представнику (чл. 188. Закона о раду из 2005.) у складу
са колективним уговором код послодавца и општим актима. Дакле, једино је у случају
синдикалног статуса и деловања остављена је, додуше у суженом обиму, посебна
законска заштита запосленима од отказа уговора о раду.
29 Ова Конвенција је усвојена 1971. године када је, ради њене примене, усвојена и
Препорука бр. 143. о радничким представницима. Тако је међународним радноправним
регулама уређена област заштите радничких представника, и то: појам радничких
представника, заштита радничких представника, право на заштиту и специјалне мере
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На крају, налазимо за сходно, да се осврнемо на начин законског
уређивања питања отказа од стране послодавца у Републици Србији
од 2001. године.30 Евидентно је да транзиција као друштвени процес
који значи прелазак из социјалистичког друштвено економског
система у капиталистички, у пракси често доноси (бар привремено) и
ретроградне последице које предствљају враћање точка историје уназад
у фазу либералних економских и социјалних односа. То на област рада
имају, по нашем мишљењу, директне негативне реперкусије, односно
изазивају комплементарне друштвене појаве: неконтролисано енормно
богаћење појединаца на рачун осталих чланова друштва, корупције,
стварања великих социјалних разлика са уништавањем средњег слоја
становништва и сл. Време ће показати да ли је све то предуслов за неки
будући просперитет друштава које прођу ову фазу свог развитка. Тако
је, на почетку транзиције у нашој земљи донет, између осталих, и Закон
о раду 2001. године којим је, између осталог уређено и питање престанка
радног односа и, у оквиру њега, отказ од стране послодавца.31 Начин
и садржина нормирања у том пропису је била у свему усаглашена са
тадашњим друштвеним тренутком. Наиме, послодавац је имао, између
осталог, могућност да запосленом да отказ ако утврди да: ‘’не остварује
резултате рада, нема потребна знања и способности за обављање
послова на којима ради, ако својом кривицом учини повреду радне
обавезе утврђену уговором о раду, ако не поштује радну дисциплину,
односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код
послодавца.’’ Дакле, послодавац је имао законску могућност да, најпре
сопственим актом у поступку који сам води, утврди да запослени нпр.
заштите, олакшице које треба пружити радничким представницима, одсуствовање с
посла, приступ радним местима у предузећу и др. Види шире: Б. Шундерић, Право
Међународне организације рада, Правни факултет у Београду, 2001. година, стр. 460.
– 463.
30 Закон о раду је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр70/2001).
31 Одредбом члана 101. став 1. тог Закона о раду одређено је да: ‘’Послодавац може
запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоје оправдани разлог који се односи
на радну способност запосленог, његово понашање и потребе послодавца, и то: 1) ако
је утврђено да запослени не остварује резултате рада; 2) ако је утврђено да запослени
нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради; 3) ако
запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене уговором о раду; 4)
ако не поштује радну дисциплину, односно ако је његово понашање такво да не може да
настави рад код послодавца; 5) ако запослени учини кривично дело на раду или у вези
са радом; 6) ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана
истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односау смислу овог закона; 7)
ако запослени злоупотреби право на боловање; 8) ако услед технолошких, економских
или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла.’’
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не остварује потребне резултате рада или да нема потребна знања за
обављање посла а да то, затим, постане основ за, на закону утемељен,
раскид уговора о раду на иницијативу послодавца.32
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Prof. Zoran Radulović, PhD,
College of Business Economics and Entrepreneurship in Belgrade
Sociological, Psychological and Legal aspects
of the Termination of Employment
Summary
Termination of employment (through the termination of employment
contract by the employer) is one of the basic institutes of labour law which
emerged as a discipline of public law due to the workers’ endeavour to exercise their fundamental social and labour rights through trade union struggle,
primarily using strike as the basic instrument of that struggle.
The sociological aspect of the termination of employment is social in
character and it signifies the obligation of the society to enable, to the greatest
extent possible, for termination of employment to be the result of the will of
the employer and the employee with respect for the constitutional principle
of the freedom of labour. The psychological implications of terminating the
employment relation may be general or individual. The individual implications
comprise, most of all, the psychologically implicative individual problems in
case of dismissal by the employer as the superordinate contracting party, and
the general implications signify the tension which emerges as a result of the
general state of social consciousness, expressed as anxiety of all employees
due to the possibility that, because of loss of employment, they will not be in
the position to meet the material conditions for their existence.
The legal aspect is manifested in state intervention aimed at protecting
the disadvantaged party in labour law – the worker.
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The ever-expanding influence of the permeation of neoliberal elements
in our socio-economic life suggests the possibility of a return to significant
social tensions and thus conflicts due to the weakening protection of employees’ interests by the state.
Keywords: employment, termination of employment, sociological aspect, psychological aspect, labour law aspect.
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ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА, ДОНЕТА ПО УСТАВНОЈ
ЖАЛБИ, КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА**
- Поводом правног става Врховног касационог суда Апстракт: Oдлуком којом се усваја уставна жалба Уставни
суд можеодлучити и о захтеву подносиоца уставне жалбе за
накнаду материјалне, односно нематеријалне штете. У случају
изостанка добровољног испуњења одлуком утврђене обавезе
исплате накнаде штете, настаје потреба за њеним принудним
извршењем, што у пракси судова изазива и отвара бројна спорна
правна питања, пре свих, питање да ли таква одлука Уставног
суда представља извршну исправу у смислу закона о извршењу
и обезбеђењу и последично, да ли је за одлучивање у поступку
принудног извршења надлежан суд.У раду се проблематизује
поменуто правно питање, даје се критички осврт на правни став
Грађанског одељења Врховног касационог суда према коме таква
одлука Уставног суда представља извршну исправу у смислу
закона о извршењу и обезбеђењу, те излажу аргументи којима се
доводи у питање легислативно и доктринарно утемељење тог
правног става. На крају, закључујесе да одлука Уставног суда
није извршна исправа у смислу закона о извршењу и обезбеђењу
и да за одлучивање у поступку принудног извршења одлуке није
надлежан суд, као и да прописима није утврђен други орган
надлежан за одлучивање,нити да је утврђен (прописан) поступак
принудног извршења одлуке. Уз оцену да је такво стање ствари
непримерено и недопустиво за један уређен правни поредак,нуде
се и решења овог питања кроз одговарајуће измене или допуне
постојеће законске регулативе.
Кључне речи: уставна жалба, накнада нематеријалне или
материјалне штете, потраживање, коначност, извршност,
принудно извршење, извршни поступак, квалификована јавна
исправа, извршна исправа, правни став.
1 ** Овај текст одражава искључиво лични став аутора.
sekretar.us@ustavni.sud.rs
* Рад примљен: 16.06.2016.
Рад прихваћен: 29.06.2016.
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1. Уводне напомене
У оквиру Устава Републике Србије (у даљем тексту: Устав)2утврђене
надлежности Уставног суда да пружа непосредну уставносудску заштиту
одлучивањем по уставној жалби поводом евентуалне повреде Уставом
зајемченог субјективног права или слободе физичког лица (грађанина),
односно права или слободе правног лица3, Уставни суд је овлашћен да
одлуком којом се усваја уставна жалба одлучи и о захтеву подносиоца
уставне жалбе за накнаду материјалне, односно нематеријалне штете.
Ово овлашћење Уставног суда уведено је у правни поредак 4. јануара
2012. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона
о Уставном суду («Службени гласник РС», број 99/11), тако што је, поред
осталог, измењена4 и одредба члана 89. став 3. основног текста Закона о
Уставном суду (“Службени гласник РС”, број109/07), на начин да је, од
тада, том одредбом било утврђено да ће одлуком којом се усваја уставна
жалба Уставни суд одлучити и о захтеву подносиоца уставне жалбе за
накнаду материјалне, односно нематеријалне штете, када је такав захтев
постављен.5 Та одредба је касније само допуњена (проширена) Законом о
2 Реч је о важећем Уставу од 2006. године.
3 Вид. члан 170. Устава Републике Србије(„Службени гласник РС“, број 98/06),који
гласи: „Уставна жалба може се изјавити против појединачних аката или радњи државних
органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена
или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.“ Међутим, иако смо
устврдили да је пружање непосредне уставносудске заштите одлучивањем по уставној
жалби једна од Уставом утврђених надлежности Уставног суда, ваља због значаја
указати, без обзира што то није тема овог рада, на то да не само да поменута одредба
Устава не говори о томе ко је надлежан да поступа и одлучује по уставној жалби,
већ то не чини ни било која друга одредба Устава! Реч је о несхватљивом пропусту
уставотворца, утолико несхватљивијем када се има на уму да је надлежност Уставног
суда materia constitutionis, што значи да се иста утврђује искључивои само Уставом и
то методом енумерације, дакле, децидно, на изричит начин, никако посредно. Ипак,
како је у правни систем Републике Србије Уставом уведена уставна жалба, као правно
средство заштите људских или мањинских права и слобода зајемчених Уставом,
неко ту заштиту мора и да пружа, па је, стога, нужно дати и одговор на питање ко
је надлежан да поступа и одлучује по уставној жалби. Пошто у Уставу, како смо већ
рекли, експлицитног одговора на ово питање нема, то се ипак, и поред тога што је у
питању објективна правна чињеница која не подлеже тумачењу, нужно мора прибећи
тумачењу права као једином могућем, иако више него изнуђеномсредству које нам, на
крају,даје одговор на постављено питање. Применом систематског, а онда и циљног или
телеолошког тумачења одредаба шестог дела Устава посвећеног Уставном суду, у коме
се налази одредба члана 170., долази се до закључка да је за поступање и одлучивање
по уставној жалби надлежан Уставни суд.
4 Вид. члан 33. овог закона.
5 До тада је одредбом члана 89. став 3. Закона о Уставном суду било утврђено да је
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допуни Закона о Уставном суду («Службени гласник РС», број 103/15)6,
који је ступио на снагу 22. децембра 2015. године, тако што је тачка у
њој замењена запетом и додате речи: „с тим што Уставни суд, када је
захтев усвојен, одређује у одлуци орган који је обавезан да исплати
накнаду материјалне или нематеријалне штете и одређује рок од четири
месеца од дана достављања одлуке том органу у коме он добровољно
може да плати накнаду штете. Поступак за принудно извршење накнаде
материјалне, односно нематеријалне штете може почети тек ако накнада
материјалне, односно нематеријалне штете не буде добровољно плаћена
у року од четири месеца од дана достављања одлуке.“7
У периоду од увођења у правни поредак овлашћења Уставног суда
да одлуком којом се усваја уставна жалба одлучи и о захтеву подносиоца
уставне жалбе за накнаду материјалне, односно нематеријалне штете,
дакле, од 4. јануара 2012. године, па до 22. децембра 2015. године, од
када је у примени допуњена одредба члана 89. став 3. Закона о Уставном
суду, одлуком којом је усвајао уставну жалбу и утврђивао повреду
Уставом зајемченог права или слободе, Уставни суд је, у случајевима
када су за то били испуњени услови,утврђивао и право подносиоца
уставне жалбе на накнаду нематеријалне(ређе и материјалне) штете у
одговарајућем износу, на начин да је изрека (сем када је у питању износ
који је различит од случаја до случаја)увек гласила: „Утврђује се право
подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од
(нпр.) 100 евра, у динарској противвредности обрачунатој по средњем
курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада нематеријалне
штете се исплаћује на терет буџетских средстава - раздео Министарства
правде и државне управе.“ У поменутом другом периоду, дакле, од 22.
децембра 2015. године па надаље, изрека, уз већ наведену напомену која
се односи на износ нематеријалне, односно материјалне штете, гласи
одлука Уставног суда којом се усваја уставна жалба правни основ за подношење захтева
за накнаду штете или отклањања других штетних последица пред надлежним органом,
у складу са законом.
6 Види члан 1. овог закона.
7 Интегрално, текст одредбе члана 89. став 3. Закона о Уставном суду гласи: „Одлуком
којом се усваја уставна жалба Уставни суд ће одлучити и о захтеву подносиоца уставне
жалбе за накнаду материјалне, односно нематеријалне штете, када је такав захтев
постављен, с тим што Уставни суд, када је захтев усвојен, одређује у одлуци орган који
је обавезан да исплати накнаду материјалне или нематеријалне штете и одређује рок од
четири месеца од дана достављања одлуке том органу у коме он добровољно може да
плати накнаду штете. Поступак за принудно извршење накнаде материјалне, односно
нематеријалне штете може почети тек ако накнада материјалне, односно нематеријалне
штете не буде добровољно плаћена у року од четири месеца од дана достављања одлуке.
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готово идентично, уз додатак рока за добровољно извршење: „Утврђује
се право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у
износу од (нпр.) 100 евра, у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет
буџетских средстава - раздео Министарства правде, у року од четири
месеца од дана достављања ове одлуке Министарству.“
Доношењем одлуке по уставној жалби којом се, поред осталог,
решава и питање права на накнаду нематеријалнеили материјалне
штете, и њеном коначношћу, пружање правне заштите није увек у
целости остварено. Наиме, какосе оваквим одлукама Уставног суда
утврђује право, на једној страни, и обавеза, на другој страни, то у
случају изостанка добровољногиспуњења одлуком утврђене обавезе,
настаје потреба за њеним принудним извршењем. Наиме, поверилац
(подносилац уставне жалбе) који у остављеном року за добровољно
испуњење обавезе није остварио своје потраживање утврђено
одлуком, ако хоће да га оствари, мора,с обзиром да је забрањено
самовласно остваривање права,да затражи интервенцију државе,која
је једина овлашћена да према обавезаном лицу (дужнику) предузме
радње принудног карактера, тј. поверилац мора да покрене извршни
поступак и да од надлежног државног органа -суда - захтева да се
његово потраживање оствари принудним путем.Управопотреба за
принудним извршењем оваквиходлука Уставног суда у пракси судова
изазива и отварабројна спорна правна питања, која често нису добијала
једнозначан или коначан одговор. Пре свега, отвара се питање да ли
одлука Уставног суда којом је утврђено право подносиоца уставне
жалбе на накнаду нематеријалне или материјалне штете представља
извршну исправу у смислу закона којим се уређује поступак принудног
остваривања потраживања и обезбеђења потраживања на основу домаће
или стране извршне или веродостојне исправе и последично, да ли
је за одлучивање у поступку извршења, односно, за одлучивање по
предлогу за (принудно) извршење надлежан суд. Поред наведеног, у
односу на поменуту одлуку Уставног суда отварају се и нека друга
питања, примера ради: да ли је та одлука осуђујућа (одговор на то питање
је од посебног значаја ако се има у виду дасвојство извршне исправе
може имати само осуђујућаодлука); затим, да ли је могуће дозволити и
спровести принудно извршење на основу одлуке која није снабдевена
клаузулом коначности (правноснажности) и клаузулом извршности итд.
У овом раду бавићемо се само првопостављеним питањем.
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2. Да ли је одлука Уставног суда извршна исправа?
Да би могли дати одговор на питање којим се бавимо у овом раду,
пре свега ваља рећи шта је то извршна исправа. Различити правни писци
давали су, разумљиво,и различите дефиниције овог правног института.
Међутим, треба приметитида се те дефиницијеу битноме не разликују.8За
потребе овог рада користићемо дефиницију према којој је извршна
исправа квалификована јавна исправа на основу које се по закону може
тражити принудно извршење потраживања које је у њој утврђено,9 уз
напомену да извршна исправа може бити искључиво појединачни правни
акт. Дакле, извршна исправа је, у теоријском, али и у легислативном
смислу, само она јавна исправа за коју (само и једино) закон одређује да
се сматра извршном исправом, на основу које се може тражити принудно
извршење том исправом утврђеног потраживања. Из наведеног следи
да за извршне исправе важи принцип numerus clausus, који је строго
утврђен законом, односно, да се једино законом може одредити који
појединачни правни акти се имају сматрати извршном исправом (то
истовремено значи да суд или други орган не може прогласити за
извршну исправу правни акт који законом није одређен као такав). И
управо ту настаје проблем када треба дати одговор на питање да ли
одлука Уставног суда којом је утврђено право подносиоца уставне жалбе
8 Тако, примера ради, према Г. Станковић„Извршна исправа (titulus executionis)
је јавна исправа којом се на ауторитативан и несумњив начин утврђује постојање
извршног потраживања.“ (Др Гордана Станковић, Грађанско процесно право, ИП
Jустинијан, Београд, 2004, стр. 631.); према Б. Познићу „Извршна исправа (у предратној
терминологији „извршни наслов“, titulus executionis) је исправа која садржи правни акт
којим се утврђује постојање потраживања.“(Dr Borivoje Poznić, Građansko procesno
pravo, IŠKRO „Savremena administracija“, Beograd, 1982, стр. 413.); према С. Цуљи
„Под извршним насловом у материјалном смислу разумевамо такав правни захтев,
којему Ип или други специјални закони признају извршну снагу, тј. способност да се
на основу њега поведе извршни поступак код редовних судова. Пошто такви захтеви
морају редовно бити утврђени јавном или приватном исправом, назива се извршним
насловом у формалном смислу и дотична исправа, која садржи извршни захтев.“ (Др
Срећко Цуља, Грађанско процесно право Краљевине Југославије, Св. II Ванпарнични
поступци,Београд, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон д.д. Београд, 1938,
стр. 8.); Н. Шаркић, пак, сматра да је „Извршна исправа јавна исправа на којој се по
закону може тражити принудно извршење.“ (Prof. Dr Nebojša Šarkić, Komentar Zakona
o izvršenju i obezbeđenju, Paragraf lex d.o.o., Novi Sad, 2016, стр. 68.); В. Рајовић наводи
да је „Извршна исправа правни акт (индивидуални, а никад општи) у коме је коначно
и ауторитативно утврђено потраживање чије се испуњење врши у судском извршном
поступку.“ (Др Верољуб Рајовић, Судски извршни поступак, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2000, стр. 12).
9 Реч је о незнатно коригованој дефиниција датој у S. Triva, V. Belajec, M. Dika, Sudsko
izvršno pravo, Opći dio, Informator, Zagreb, 1980, стр. 113.
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на накнаду нематеријалнеили материјалне штете представља извршну
исправу. Наиме, законом којим је била уређена материја извршења
и обезбеђења до 1. јула 2016. године, конкретно одредбом члана 13.
Закона о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС”, бр. 31/11,
99/11, 109/13 -одлука УС, 55/14 и 139/14),10односно одредбом члана 41.
важећег Закона о извршењу и обезбеђењу («Службени гласник РС», број
106/15),11 применом критеријума таксативности утврђена је својеврсна
листа, попис исправа којима закон даје („признаје“) својство извршне
исправе, односно, наведено је које се исправе имају сматрати извршним
исправама, дакле, исправама на основу којих се може покренути судски
извршни поступак.Међутим, на тој листи нема било какве одлуке
Уставног суда, па ни одлукекојом је утврђено право подносиоца уставне
жалбе на накнаду нематеријалне или материјалне штете (у даљем тексту:
одлука Уставног суда). Извесну наду да је закон ипак, макар посредно,
упућујућом нормом, својство извршне исправе признао и одлуци
Уставног суда, давала је, према некима, укључујући и Врховни касациони
суд, одредба члана 13. тачка 7) Закона о извршењу и обезбеђењу који је
био на снази до 1. јула 2016. године, а према којој је извршна исправа и
друга исправа која је законом одређена као извршна исправа, односно,
10 Овај члан гласи:„Извршне исправе су:1) правноснажна одлука суда и судско
поравнање, као и други акти странака који су законом изједначени са судским
поравнањем;2) правноснажна, односно коначна одлука донета у управном и прекршајном
поступку и поравнање у управном поступку, ако гласе на испуњење новчане обавезе
и ако посебним законом није другачије одређено;3) извод из регистра заложних права
на покретним стварима и правима и извод из регистра финансијског лизинга који
садржи податке о уговору о финансијском лизингу и предмету финансијског лизинга;4)
уговор о хипотеци, односно заложна изјава, сачињена сагласно прописима којима се
уређује хипотека;5) усвојен план реорганизације у стечајном поступку, чије је усвајање
потврђено одлуком суда;6) извршна одлука која је потврђена као Европска извршна
исправа;7) друга исправа која је законом одређена као извршна исправа.“
11 Овај члан гласи: „Извршне исправе јесу:1) извршна судска одлука и судско
поравнање који гласе на давање, чињење, нечињење или трпљење;2) извршна одлука
донета у прекршајном или управном поступку и управно поравнање који гласе на
новчану обавезу ако посебним законом није друкчије одређено;3) извод из Регистра
залоге и извод из Регистра финансијског лизинга;4) уговор о хипотеци и заложна
изјава;5) план реорганизације у стечајном поступку чије је усвајање решењем потврдио
суд;6) јавнобележничке исправе које имају снагу извршне исправе;7) споразум о
решавању спора путем посредовања, који испуњава услове одређене законом којим се
уређује посредовање у решавању спорова;
8) исправа која је другим законом одређена као извршна исправа.
Уговор о хипотеци и заложна изјава јесу извршне исправе ако су закључени, односно
дати у форми коју одређује закон којим се уређује хипотека, ако садрже одредбе које он
предвиђа и ако су уписани у катастар непокретности као извршна вансудска хипотека.“
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сада одредба члана 41. став 1. тачка 8) Закона о извршењу и обезбеђењу
који је на снази од 1. јула 2016. године, а према којој је извршна исправа
и исправа која је другим законом одређена као извршна исправа. Тако
је, да би се разрешило ово спорно правно питање, Грађанско одељење
Врховног касационог суда на седници одржаној 31. маја 2016. године
заузело правни став12 да „Одлука Уставног суда којом је утврђено
право подносиоца уставне жалбе на накнаду штете (материјалне или
нематеријалне) представља извршну исправу на основу одредаба члана
89. став 3. Закона о Уставном суду и члана 13. тачка 7. Закона о извршењу
и обезбеђењу.“13 У образложењу овог правног става наводи се одредба
члана 7. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07,
99/11, 18/13 - одлука УС, 40/15 - др. закон и 103/15),којом је прописано
да су одлуке Уставног суда коначне, извршне и општеобавезујуће и
да се начин и поступак извршења одлука Уставног суда уређује овим
законом, затим одредбачлана 89. став 3. истог закона којом је утврђено
да ће одлуком којом се усваја уставна жалба Уставни суд одлучити и
о захтеву подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне, односно
нематеријалне штете, када је такав захтев постављен, с тим што Уставни
суд, када је захтев усвојен, одређује у одлуци орган који је обавезан да
исплати накнаду материјалне или нематеријалне штете и одређује рок
од четири месеца од дана достављања одлуке том органу у коме он
добровољно може да плати накнаду штете, као и дапоступак за принудно
извршење накнаде материјалне, односно нематеријалне штете може
почети тек ако накнада материјалне, односно нематеријалне штете не
буде добровољно плаћена у року од четири месеца од дана достављања
одлуке, као иодредба члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу
(„Службени гласник РС“, број 31/11), којом је прописано да је извршна
исправа друга исправа која је законом одређена као извршна исправа,
те закључује, поред осталог, да „из цитираних одредаба произлази
12 Повод за заузимање правног става је био захтев Првог основног суда у Београду ради
решавања спорног правног питања у предметима тог суда И 7425/2015, Ии 1609/2015 и
ИПВ (И) 3258/2015, у коме је као спорно постављено питање:„Да ли одлука Уставног
суда којом се утврђује право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне
штете представља извршну исправу у смислу одредбе члана 13. Закона о извршењу и
обезбеђењу?“.Иначе, основ за доношење правног става садржан је у одредбамачл. 180 185. Закона о парничном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 - одлука УС,
74/13 - одлука УС и 55/14), према којима Врховни касациони суд на захтев првостепеног
суда заузима правне ставове у поступку решавања спорног правног питања које је од
значаја за одлучивање о предмету поступка пред првостепеним судовима.
13 Вид. интернет страницу Врховног касационог суда:http://www.vk.sud.rs/sr/
грађанска-материја-0
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да одлука Уставног суда донета у поступку по уставној жалби, којом
је усвојен захтев за накнаду штете јесте извршна исправа у смислу
члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу, јер је посебан
закон - Закон о Уставном суду одређује као такву, па је за поступак
принудног извршења надлежан суд.“14 Тиме је, бар се тако на први поглед
чини, након дужег периода у коме је ово питање било отворено и без
једнозначног и дефинитивногодговора, оно ипак добило коначан одговор
и то са највишег места правосудне власти. Тако се бар чини. А да ли је
и стварно тако? Да ли је овакав став правилан и на закону заснован, да
ли је, другим речима, истински легислативно и доктринарноутемељен?
Бојимо се да ствари, ипак, нису тако једноставне.
За почетак да видимо како ствари стоје, пре свега, са позивањем
на одредбу члана 89. став 3. Закона о Уставном суду, као аргументом за
тврдњу да је одлука Уставног суда извршна исправа. Наиме, управо у
поменутом цитираном правном ставу изричито стоји да одлука Уставног
суда којом је утврђено право подносиоца уставне жалбе на накнаду штете
(материјалне или нематеријалне) представља извршну исправу на основу
14 У образложењу се,након цитирања у овом тексту поменутих одредаба закона,
наводи: „Из цитираних одредаба произлази да одлука Уставног суда донета у поступку
по уставној жалби, којом је усвојен захтев за накнаду штете јесте извршна исправа
у смислу члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу, јер је посебан закон Закон о Уставом суду одређује као такву, па је за поступак принудног извршења
надлежан суд. С обзиром на садржину став 3. члана 89. Закона о Уставном суду (на
снази од 22.12.2015. године) јасно је да одлука Уставног суда којом се усваја захтев
подносиоца уставне жалбе за накнаду штете испуњава услов подобности извршне
исправе за извршење применом члана 17. Закона о извршењу и обезбеђењу, јер су у њој
назначени извршни поверилац (подносилац уставне жалбе), извршни дужник (орган
који је обавезан на исплату), предмет обавезе (исплата накнаде штете), као и рок за
добровољно испуњење обавезе (четири месеца од дана достављања одлуке извршном
дужнику). Такође, у периоду важења одредбе члана 89. став 3. према Закону о изменама
и допунама Закона о Уставном суду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.
99 од 27.12.2011. године, дакле, у периоду од 4.01.2012. године до 22.12.2015. године,
одлуке Уставног суда којима је утврђено право подносиоца уставне жалбе на накнаду
штете, представљају извршну исправу у смислу члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и
обезбеђењу, а и испуњавају услов подобности извршне исправе у смислу члана 17. тог
закона, зато што се из изрека тих одлука изводи недвосмислен закључак да је извршни
поверилац подносилац уставне жалбе, а извршни дужник орган на чији терет или из
чијих средстава ће се исплатити накнада штете у означеној висини, што представља
предмет обавезе. У овим одлукама није наведен рок за добровољно извршење, али
према члану 17. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу, ако у одлуци, као извршној
исправи, није одређен рок за добровољно испуњење обавезе, тај рок износи три дана
од дана достављања одлуке извршном дужнику. Стога и одлуке Уставног суда донете
у наведеном периоду испуњавају услов подобности за извршење, па је и за њихово
принудно извршење надлежан суд.“
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одредаба члана 89. став 3. Закона о Уставном суду и члана 13. тачка 7.
Закона о извршењу и обезбеђењу. Као што смо већ рекли, одредба 13.
тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу (једнако тако и одредба 41. став
1. тачка 8) важећег Закона о извршењу и обезбеђењу) је упућујућа норма,
тако да одредба члана 89. став 3. Закона о Уставном суду представља
кључни, „ударни“ аргумент за став да је одлука Уставног суда извршна
исправа. С обзиром на то да се, како смо већ истакли, једино законом
може одредити који правни акт се има сматрати извршном исправом,
питање је да ли се то чини наведеном одредбом. Већ њеним овлашним
читањем видљиво је да се у њој уопште не помиње израз извршна
исправа, односно, да та одредба изричито не одређује одлуку Уставног
суда којом се утврђује право на накнаду штете као извршну исправу, већ
одређује само када се може приступити принудном извршењу (којем и
каквом, остаје непознато), тј. одређује када наступа извршност одлуке
(одлука постаје извршна ако накнада штете не буде добровољно плаћена
у року од четири месеца од дана достављања одлуке). С обзиром да
је,према доктрини, „извршност својство неке исправе да се на темељу
ње може тражити принудно остварење потраживања које је у њој
утврђено“,15 а да (принудно) „извршење представља такву процесну
делатност која има за циљ да принудним путем успостави и доведе до
сагласности чињенично стање са стањем које захтева правни поредак
на основу диспозитива одлуке“,16 јасно је да само помињање принудног
извршења и одређивање када се истом може приступити (извршност),
истовремено не одређује и да је одлука Уставног суда извршна исправа
у смислу закона о извршењу и обезбеђењу(синтагма „закон о извршењу
и обезбеђењу“ за потребе овог рада односи се и на Закон о извршењу и
обезбеђењу који је био на снази до 1. јула 2016. године, као и на закон
истог назива који је на снази од 1. јула 2016. године; када то буде нужно,
посебно ће се навести конкретан закон), а тиме, последично, и да суд
није надлежан за одлучивање у поступку принудног извршења, јер само
из извршне исправе проистиче дужност суда да на предлог повериоца
и одлучује у поступку извршења. Уосталом, принудно извршење није
својствено само грађанском извршном поступку, дакле, оном поступку
који је уређен законом о извршењу и обезбеђењу, већ и другим врстама
(гранама) извршног права (принудно извршење спроводи се и у свим
другим извршним поступцима, увек када обавеза не буде добровољно
15 S. Triva, V. Belajec, M. Dika, op. cit., стр. 118.
16 Prof. dr Slavoljub Popović, prof. dr Stevan Lilić, Jovanka Savinšek, Komentar Zakona o
opštem upravnom postupku, Savremena administracija, Beograd, 1998, str. 47.
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извршена). Поред тога, ни образложење правног става није могуће
довести у било какву правнологичку везу са самим ставом. Наиме,
у образложењу се цитира одредба члана 7. Закона о Уставном суду,
који, поред осталог, утврђује да је одлука Уставног суда извршна, али
се и не покушава ту одредбу довести у било какву везу са правним
ставом. Цитат и тачка, без било каквог образлагања и довођења цитиране
одредбе у правнологичку везу са правним ставом. Уосталом, то не би
било логички ни могуће код чињенице да правни став утврђује да је
одлука Уставног суда извршна исправа на основу члана 89. став 3. Закона
о Уставном суду, дакле, не и на основу члана 7. истог закона, па остаје
нејасно који је уопште био смисао навођења те одредбе. Надаље, иако се у
самом правном ставу наводи да је одлука Уставног суда извршна исправа
на основу члана 89. став 3. Закона о Уставном суду, у образложењу
правног става се таиста одредба доводи у везу само са констатацијом
да одлука Уставног суда испуњава услов подобности извршне исправе
за извршење применом члана 17. Закона о извршењу и обезбеђењу,
али не и са тврдњом да је та одлука извршна исправа. То да ли одлука
Уставног суда испуњава или не услов подобности за извршење применом
члана 17. Закона о извршењу и обезбеђењу било би од значаја само под
условом да је, претходно, одлука законом изричито опредељена као
извршна исправа у смислу закона о извршењу и обезбеђењу. Наиме, тек
тада постаје битно да ли је испуњен услов подобности за извршење, с
обзиром да свака извршна исправа истовремено не мора бити и подобна
за извршење (подобност извршне исправе за извршење подразумева то
да је у њој тачно означен извршни поверилац и извршни дужник, као
и предмет, врста и обим испуњења обавезе).17При томе, готово да је
сувишно указивање на то да ни појмови извршна исправа и подобност
извршне исправе за извршење нису никако појмови истог значења. О
контрадикторности и немалој инкохерентности образложења говори
и констатација да и у периоду важења одредбе члана 89. став 3. према
Закону о изменама и допунама Закона о Уставном суду, који је објављен
у „Службеном гласнику РС“, број 99 од 27.децембра2011. године, дакле,
у периоду од 4. јануара 2012. године до 22. децембра 2015. године, одлуке
Уставног суда којима је утврђено право подносиоца уставне жалбе на
накнаду штете, представљају извршну исправу у смислу члана 13. тачка
7. Закона о извршењу и обезбеђењу, иако се у наведеној одредби Закона о
уставном суду и не говори ни о принудном извршењу, нити се одређује
17 Вид. члан 17. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу који је био на снази до 1. јула
2016. године, односно члан 47. став 1. важећег Закона о извршењу и обезбеђењу.
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када наступа извршност одлуке, за разлику од новелиране одредбе члана
89. став 3. Закона о допуни Закона Уставном суду од 2015. године која,
како смо већ рекли, помиње и једно и друго.О томе да у тој одредби,
као ни и у одредби члана 89. став 3. Закона о допуни Закона Уставном
суду од 2015. године, нема ни помена појма „извршна исправа“, сувишно
је и говорити. Стога остаје потпуно нејасно из којих то, како се каже у
образложењу правног става, „цитираних одредаба произлази да је одлука
Уставног суда донета у поступку по уставној жалбиизвршна исправа у
смислу члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу“, као ни где
и како је„посебан закон - Закон о Уставном суду одређује као такву“.
Толико о помињању одредбе члана 89. став 3. Закона о Уставном суду у
образложењу поменутог правног става Врховног касационог суда.
Ако тако ствари стоје са позивањем на одредбу члана 89. став 3.
Закона о Уставном суду, да видимо како стоје са навођењем одредбе члана
7. став 1. истог закона. Већ смо указали да се у образложењу правног
става цитира одредба члана 7. Закона о Уставном суду, али без довођења
те одредбе у било какву правнологичку везу са самим правним ставом
и да, стога, остаје нејасно који је смисао њеног навођења. Ово утолико
више што правни став утврђује да је одлука Уставног суда извршна
исправа на основу члана 89. став 3. Закона о Уставном суду, дакле, не и
на основу члана 7. истог закона. Ако би којим случајем и апстраховали
наведене констатације у погледу смислености оваквог навођења одредбе
члана 7. Закона о Уставном суду у образложењу правног става, а који
су, сами за себе, довољни да ту одредбу искључекао могући релевантни
правни основ за тврдњу да је одлука Уставног суда извршна исправа
у смислу закона о извршењу и обезбеђењу, ваљало би указати и на
неке друге битне моменте који се тичу ове одредбе. Наиме,није спорно
да је том одредбом, на коју се позивају неки заговорници става да је
одлука Уставног суда извршна исправа у смислу закона о извршењу и
обезбеђењу, утврђено да су одлуке Уставног суда извршне, међутим,
спорно је да ли то истовремено значи и да је одлука Уставног суда тим
законом, као посебним законом, одређена као извршна исправа, у смислу
закона о извршењу и обезбеђењу. На ово питање одговор је негативан, јер
наведена одредба Закона о Уставном суду користи само појам „извршан“,
а не и појам „извршна исправа“, односно, изричито не одређује одлуку
Уставног суда као извршну исправу. Стога, преостаје само да видимо
то да ли су, којим случајем, појмови „извршан“ („извршност“) и
„извршна исправа“ синоними, односно, да ли се ради опојмовима који
имају исто правно значење, јер би се, код претходно реченог,само у том
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случају и за одлуку Уставног суда могло рећи да је извршна исправа
у смислу закона о извршењу и обезбеђењу. С обзиром да је, како смо
већ рекли, „извршност својство неке исправе да се на темељу ње може
тражити принудно остварење потраживања које је у њој утврђено“, а
да је извршна исправа „квалификована јавна исправа на основу које
се по закону може тражити принудно извршење потраживања које је
у њој утврђено“, јасно је да се, колико год наизглед слични, не ради
о појмовима истоветне садржине и значења, односно, о синонимима.
Поједностављено, да би једна одлука могла бити извршна исправа, она
као таква мора бити законом изричито одређена (именована), а извршност
је само својство те (извршне) исправе да се на основу ње може тражити
принудно извршење.Одлука, дакле, може бити извршна исправа, ако
је као таква законом одређена, а да није стекла својство извршности,
с обзиром да се то својство стиче тек кумулативним испуњењем два
услова: а) да је одлука правноснажна, односно коначна и б) да је протекао
рок за добровољно испуњење.18И обрнуто, само поседовање својства
извршности не опредељује аутоматски одлуку као извршну исправу у
смислу закона о извршењу и обезбеђењу, јер се тај квалификатив, како
смо већ више пута истакли,стиче само изричитом законском нормом.
Дакле, то што је одлука Уставног суда, неспорно, извршна, не значи
и да је, истовремено, и извршна исправа у смислу закона о извршењу
и обезбеђењу и да је за одлучивање по предлогу за њено (принудно)
извршење надлежан суд.Уосталом, ваља указати и на то да постојии низ
одлука других органа јавне власти које могу бити извршне (односно, под
одређеним условима стичу то својство), али немају својство извршне
исправе у смислу закона о извршењу и обезбеђењуи за одлучивање
у поступку њиховог принудног извршења такође није надлежан суд.
Тако, примера ради, својство извршне исправе нема коначно решење
инспектора радакојим се послодавцу налаже отклањање утврђене
повреде закона, подзаконског акта, општег акта и уговора о раду19;нема
18 Тако је и одлука Уставног суда којом је утврђено право подносиоца уставне жалбе
на накнаду штете (материјалне или нематеријалне)извршна ако је постала коначна и ако
је протекао рок за добровољно испуњење обавезе утврђене одлуком. Одлука је коначна
достављањем учесницима у поступку (вид. члан 89. став 4. Закона о Уставном суду),
а рок за добровољно извршење одлуке (парициони рок) протекао је протеком четири
месеца од дана достављања одлуке (вид. члан 89. став 3. истог закона). Иначе, коначност
значи да против одлуке Уставног суда нема призива, да је, дакле, одлука ненападљива
јер се не може побијати било каквим правним леком (начело једностепености), што
истовремено значи и да за одлуку Уставног суда важи принцип пресуђене ствари (res
iudicata), односно, принцип не суди двапут у истој ствари (ne bis in idem).
19 Вид. члан 269. став 1. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
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га ни решење пореске управе о принудној наплати пореза ако порески
обвезник није платио порез20- оба решења под условима прописаним
законом стичу својство извршности, међутим, ни једно ни друго решење
није извршна исправа у смислу закона о извршењу и обезбеђењу и за
одлучивање у поступку њиховогпринудног извршења (и спровођење
извршења) није надлежан суд, већ орган државне управе (у питању је
тзв. административно извршење).21Надаље, нису ни све судске (судови
опште и посебне надлежности) одлуке уједно и извршне исправе - наиме,
својство извршне исправе има само осуђујућа (кондемнаторна) пресуда,
дакле, она пресуда која гласи на давање, чињење, нечињење или трпљење,
али не и утврђујућа (деклараторна) и преображајна (конститутивна)
пресуда22 итд.
Остаје нејасно и на чему се темељи закључак да је за принудно
извршење одлуке Уставног суда надлежан суд, када се наведеним (чл. 7.
и 89. став 3.), као ни другим одредбама Закона о Уставном суду одлука
не само да не опредељује као извршна исправа, а понајмање као извршна
исправа у смислу закона о извршењу и обезбеђењу (по основу које је за
одлучивање у поступку принудног извршења, наравно, надлежан суд),
него се не опредељује ни врста поступка у коме се може спровести
принудно извршење одлуке, а тиме ни орган надлежан за одлучивање у
поступку извршења, односно, орган надлежан за спровођење принудног
извршења. У том контексту ваља указати и на то да, према структури
гране права у којој се јавља извршно право, оно може бити: грађанско
извршно право, кривично извршно право, административно извршно
право, порески извршни поступак, прекршајни извршни поступак и
аутономно извршно право,23па би се, и у овом погледу, могло поставити
питање којој врсти извршног права (извршног поступка) припада оно
по којем се може принудно извршити одлука Уставног суда. Према
доносиоцу правног става, с обзиром на то на који пропис се исти позива,
32/13 и 75/14).
20 Вид. члан 77. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09,
53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 (аутентично тумачење
члана 41. став 3), 112/15 и 15/16).
21 Поступак административног извршења уређен је одредбамачл. 261 - 278. Закона
о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и “Службени
гласник РС”, број 30/10).
22 Вид. члан 41. став 1. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу («Службени гласник
РС», број 106/15).
23 Н. Срећковић и Д. Лукић, Приручник извршног судског поступка, Београд, 1981,
стр. 9.
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у питању би било грађанско извршно право, али и ту је нејасно из ког
се, онда, прописа или одредбе закона закључује да је реч о тој грани
извршног права, јер Закон о Уставном суду, како је већ речено, ни на
који начин не опредељује врсту извршног поступка.
Уосталом, не само да Законом о Уставном суду одлука Уставног
суда није недвосмислено јасно, изричито опредељена као извршна
исправа, већ је одредбом члана 7. тог закона24 утврђено, поред тога
да су одлуке Уставног суда коначне, извршне и општеобавезујуће,и
„да се начин и поступак извршења одлука Уставног суда уређује овим
законом“, чиме се, иако то вероватно није била намера законодавца,
искључује примена закона о извршењу и обезбеђењу.При томе, иако
се „начин и поступак извршења одлука Уставног суда уређује овим
законом“, Закон о Уставном суду је извршењу одлука (аката) Уставног
суда посветиосамо једну одредбу (члан 104.у оквиру посебне главе V.
Извршење аката Уставног суда) према којој су државни и други органи,
организације којима су поверена јавна овлашћења, политичке странке,
синдикалне организације, удружења грађана или верске заједнице дужни
да, у оквиру својих права и дужности, извршавају одлуке и решења
Уставног суда (став 1.) и да ће у случају потребе, извршење одлуке
и решења Уставног суда обезбедити Влада, на начин који је утврђен
посебним решењем Уставног суда (став 2.).Дакле, ни речи о томе по
ком извршном поступку или по ком пропису ће се спровести принудно
извршење одлуке Уставног суда, нити да је за одлучивање у поступку
извршења опредељена надлежност суда, што не треба посебно да чуди
ако се зна да се ради о одредби која је, суштински, преузета одредба
члана 61. Закона о поступку пред Уставним судом и правном дејству
његових одлука (“Службени гласник РС”, бр. 32/91, 67/93 и 101/05),25 у
време чијег важења уставна жалба као правно средство није ни постојала.
Уз то, готово да је излишно и указивати на то да Влада, сагласно њеним
уставним надлежностима, ни у ком случају није та која може на било
24 Ваља указати да је ова одредба својеврсна компилација одредаба члана 166. став 2.
(„Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће.“) и члана 171. став 3.
Устава („Извршење одлука Уставног суда уређује се законом.“).
25 Одредба је гласила:
„Државни и други органи, предузећа и друге организације, политичке странке и друге
политичке организације дужни су, у оквиру својих права и дужности, да извршавају
одлуке и решења Уставног суда.
У случају потребе, извршење одлуке Уставног суда обезбедиће Влада.
У обезбеђењу извршења одлуке Уставног суда Влада може непосредно или преко
надлежног органа државне управе извршити одлуку Уставног суда.“
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који начин обезбедити принудно извршење одлуке Уставног суда о којој
је реч у овом раду.
Није наодмет указати и на чињеницу да је квалификатив
„извршан“ одлуци Уставног суда први пут дат још 1974. године, Уставом
Социјалистичке Републике Србије,26а да је то одређење садржавао и
Устав Републике Србије од 1990. године,27 иако ни један ни други Устав
нису познавали уставну жалбу као правно средство. Исто одређење
садржи и важећи Устав који је, први пут, у уставноправни поредак
Републике Србије и увео институт уставне жалбе.Већ и само наведено
указује на то да се ради о појму који има сасвим друго значење од
значења појма „извршна исправа“. Надаље, и не мање значајно, јесте
то да се наведени квалификатив односи на све одлуке Уставног суда,
а не само на одлуке донете у поступку по уставним жалбама,дакле,
односи се и на одлуке донете у било којој другој врсти уставносудског
поступка (нпр.,у поступкуоцене уставности и законитости општих
аката; поступку одлучивања о одлагању ступања на снагу одлуке
органа аутономне покрајине; поступку решавања сукоба надлежности;
поступку одлучивања о изборним споровима; поступку одлучивања о
забрани рада политичке странке, синдикалне организације, удружења
грађана или верске заједнице; поступку одлучивања о повреди Устава
од стране председника Републике; поступку по жалби судија, јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције
и др.), при чему је неспорно да ни једна од одлука донетих у било ком
од поменутих поступака, иако по Уставу и закону извршна (и коначна
и општеобавезујућа), нема и не може имати својство извршне исправе у
смислу закона о извршењу и обезбеђењу, нити се (принудно) извршење
тих одлука може спровести у грађанском извршном поступку у коме је
за одлучивање надлежан суд.
Све наведено показује да је поменути правни став легислативно
и доктринарно неутемељен, а његово образложење инкохерентнои
противречно и само себи и самом правном ставу, што у доброј мери
онемогућава како контролу логичког процеса помоћу којега је доносилац
дошао до правног става, тако и испитивање да ли је правни став саобразан
закону и логици.И не само то, већ указује и на више него озбиљан немар
26 Вид. члан 419. став 1.Устава Социјалистичке Републике Србије („Службени гласник
Социјалистичке Републике Србије”, број 8/74). Иначе, Уставни суд Србије установљен
је Уставом Социјалистичке Републике Србије од 1963. године („Службени гласник
Социјалистичке Републике Србије”, број 14/63).
27 Вид. члан 129. став 1.Устава Републике Србије („Службени гласник Републике
Србије”, број 1/90).
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законодавца који је пропустио да уреди једно изузетно значајно питање
као што је питање принудног извршења одлуке Уставног суда.
3. Закључна разматрања
Питању извршења одлука Уставног суда, при чему овом приликом
мислимо на одлуке донете у било којој врсти уставносудског поступка,
у нашој правној литературипосвећена је сасвим скромна пажња и на ту
тему има релативно мало радова. Ствари многолошије стоје када је реч
о питању принудног извршења одлука Уставног суда којима је утврђено
право подносиоца уставне жалбе на накнаду штете. Наиме, том питању,
колико је аутору овог рада познато, у домаћој правној литератури није
посвећенабило каква пажња, односно, аутору нијепознато да постоје
радови посебно посвећени овом питању.Стога и овај покушај да се
поменуто питањерасправи и разреши, првенствено кроз тражење
легислативно и доктринарно утемељеног одговора на питање да ли
је одлука Уставног судакојом је утврђено право подносиоца уставне
жалбе на накнаду штете извршна исправа у смислу закона о извршењу и
обезбеђењу и да ли је, последично, за одлучивање у поступку принудног
извршења те одлуке надлежан суд, носи ризик да се у том науму не
успе. Свесни тог ризика, следом изложених аргумената,нужно долазимо
до закључка да одлука Уставног суда није извршна исправа у смислу
закона о извршењу и обезбеђењу, нити да је за одлучивање у поступку
принудног извршења одлуке надлежан суд. Овакав закључак нужно
намеће „основно питање који орган и на који начин мора да извршава
те одлуке, имајући у виду да уставно судство, по природи ствари, нема
сопствену егзекутиву“28 или још прецизније, не који орган, већ да ли
такав орган и начин (поступак) уопште постоје, односно, да ли су законом
предвиђени.На ово питање, како смо то, надамо се,аргументовано
показали, нема позитивног одговора, односно, одговор је да прописима
није утврђен органнадлежан за одлучивање у поступку принудног
извршења и за спровођење принудног извршења одлуке Уставног суда,
нити је утврђен начин (прописан поступак) тог извршења. Такво стање је
свакако непримерено и недопустиво за један уређен демократски правни
поредак, какавпревалентно јесте и правни поредак Републике Србије.Ово
утолико више што је већ Уставом (члан 166. став 2.) одређено, како то
28 Проф. др Оливера Вучић и проф. др Драган Стојановић, Дејство одлука уставног
суда у функцији потврде уставне природе и уставног положаја ове институције,
необјављени реферат изложен на Округлом столу регионалних уставних судова,
Сремски Карловци, 2012.
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иначе није учињено ни за коју одлуку неког другог државног органа,да су
одлуке Уставног суда и коначне29 и општеобавезујуће30 и извршне31, као
и да је свако дужан да поштује и извршава одлуку Уставног суда (члан
171. став 1.). Имати уставно одређење о коначности, општеобавезности
и извршности одлуке Уставног суда и дужности сваког да ту одлуку
поштује и извршава, а при томе законом на изричит и недвосмислен начин
не уредити питање поступка принудног извршења одлука Уставног суда
о којима је реч у овом раду, више је него недопустиво и несхватљиво. У
одсуству таквог решења, помињани правни став Грађанског одељења
Врховног касационог суда појављује се као решење из нужде, али и
добродошло и прагматичнорешењенеспорне практичне, употребне
вредности. Судови ће, наиме, сасвим извесно, унисоно примењивати
правни став и тиме ће бити обезбеђено принудно извршење одлука
Уставног суда. Међутим, основано се може поставити питање да ли
то што је законодавац пропустио да законом уреди спорно питање,
оправдава такав прагматизам. Или, конкретније, да ли је задаћа Врховног
касационог судада правним ставом решава проблем чије решавање је
у искључивом домену законодавца32, па макар тај правни став имао,
како смо поменули, неспорну практичну вредност, или је његова
задаћа да правни став темељиискључиво на чврстимлегислативним и
доктринарнимосновама, па и онда када такав став не решава, већ само
„огољује“ проблем (у овом случају, проблем принудног извршења одлука
Уставног суда). Уосталом, већ сама потреба судова да им неки други
суд, па макар и највиши, разјасни смисао и значење неке норме, указује
да нешто са том нормомније у реду, да je норма манљива, а када је то
тако, онда ту норму треба мењати и правилном изменом учинити јасном
свакоме, а поготово суду (уосталом, iura novit curia).Стога, решење
29 Више о коначности у фусноти 17 овог рада.
30 Општеобавезност значи да одлуке Уставног судаделују према свакоме и за свакога
(erga omnes), јер стварају као норме права и обавезе, иако нису норме. Ово је опште
правило које није до краја примењиво када су питању одлуке донете по уставним
жалбама, јер у том случају одлука делује само према странама у поступку (подносилац
уставне жалбе и орган чији је акт или радња „оспорен“),дакле, делује inter partes,
а изузетно и према лицима која нису поднела уставну жалбу, ако се налазе у истој
чињеничној и правној ситуацији.
31 О извршности одлуке Уставног суда је већ било речи, уз напомену да то својство
извршности произлази из њене коначности и општеобавезности.
32 У том смислу подсећамо на тврдњу већ изречену у овом раду, да се једино
законом може одредити који правни акти се имају сматрати извршном исправом, што
истовремено значи да суд или други орган не може прогласити за извршну исправу
правни акт који законом није одређен као такав.
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датог проблема није у доношењу правних ставова из нужде, уз то више
него спорног правног утемељења, већ једино у изменама или допунама
постојеће законске регулативе.33Тако је, у циљу довођења овог правно
неодрживог стања у раван правно прихватљивог, дакле, легислативно
и доктринарно заснованог приступа, довољно да се одредба члана 41.
став 1. важећег Закона о извршењу и обезбеђењу, након уводног пасуса
(„Извршне исправе јесу:“)допуни новом тачком која би, примера ради,
могла да гласи: „извршна одлука Уставног суда којом је утврђено право
подносиоца уставне жалбе на накнаду штете;“. Истоветан циљ би се
могао постићи и само одговарајућом допуном Закона о Уставном суду,
којом би се одлука Уставног суда изричито определила као извршна
исправа у смислу закона о извршењу и обезбеђењу, мада нису немогућа
ни друга решења.34Дакле, сасвимје прихватљиво (илогично) да одлука
Уставног суда треба да има својство извршне исправе и да за одлучивање
о принудном извршењу одлукебуде надлежан суд у поступку који је
уређен законом о извршењу и обезбеђењу, али то само у случају и под
условом да су питања о којима је реч изричито и недвосмислено утврђена
(уређена) законом, као јединим (из већ наведених разлога) могућим
и правно прихватљивим начином решавања овог питања. Тиме би,
једним потезом законодавчевог пера, биле отклоњене све недоумице,
спорења и проблеми око овог питања и, последично, отпала потреба за
прагматизмом из нужде у доношењу правних ставова.

33 Начин уједначавања судске праксе кроз правне ставове трпи озбиљне критике
међународних тела и организација (нешто о томе у брошури Уједначавање судске
праксе - изазови и могућа решења, Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2015.). Зато и
Д. Милојевић, председник Врховног касационог суда и С. Андрејевић, судија ВКС-а у
свом раду Судска власт: уједначавање судске праксе и законодавни оквир, објављеном у
наведеној брошури (стр. 23.), поред осталог, закључују „да се чини, због свега наведеног
(мисли се на поменуте критике, нап. аутора), да улога Врховног касационог суда у
уједначавању судске праксе треба да буде усмерена на доношење добро образложених
одлука у конкретним предметима у којима ће бити решена спорна правна питања судске
праксе ........ , а све мање кроз вршење надлежности ван суђења - заузимањем правних
схватања којима се попуњавају правне празнине настале доношењем закон и других
прописа, чије су норме неодређене, непрецизне или нејасне.“
34 Могуће би било чак и решење да се егзекутива законом стави у надлежност Уставног
суда (да се, дакле, законом уреди поступак принудног извршења ових одлука у коме
би, за одлучивање у поступку извршења и спровођење извршења, био надлежан сам
Уставни суд).
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Radovan Bezbradica,
Secretary General of the Constitutional
Court of the Republic of Serbia35
The Constitutional Court Decision adopted on a
Constitutional Appeal as an Enforcement document
- With regard to the legal position of the Supreme Court of Cassation Summary
By a decision upholding a constitutional appeal, the Constitutional
Court may decide also on a claim of the filer of the constitutional appeal for
the compensation of pecuniary or non-pecuniary damages. In the instance of
failure to voluntarily meet the obligation determined by the decision and make
the payment in compensation of damages, a need arises for its compulsory
35 ∗This article reflects the personal opinion of the author.
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enforcement, which in the daily practice of courts has been the cause of numerous disputable legal questions, such as, first of all, whether such a decision of the Constitutional Court represents an enforcement document within
the meaning of the law on enforcement and security and, as a consequence,
whether deciding in the enforcement proceedings is the competence of courts.
This paper problematizes the mentioned legal question, offering a critical
overview of the legal position of the Supreme Court of Cassation Civil section,
according to which such a decision of the Constitutional Court represents
an enforcement document within the meaning of the law on enforcement and
security, as well as arguments which challenge the legislative and theoretical
grounds of this legal position. Finally, the conclusion is made that a Constitutional Court decision is not an enforcement document within the meaning of
the law on enforcement and security, that decision-making in the enforcement
proceedings is not within the competence of courts, and that there is no other
body indicated in the existing regulation as competent for decision-making
in this regard, nor has there been specified (prescribed) the procedure in the
enforcement proceedings of a Constitutional Court decision. Alongside the
assessment that this is an inadequate and impermissible state of affairs in
a regulated legal order, certain solutions have been offered, to be affected
through adequate changes or additions to the existing legal regulation.
Key words: constitutional appeal, compensation of pecuniary and nonpecuniary damages, claim, finality, enforceability, compulsory enforcement,
enforcement proceedings, qualified public hearing, enforcement document,
legal position.
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ПРИСТУПАЊЕ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ
Апстракт: Радом је обухваћена и анализирана могућност
накнадног приступања колективном уговору у нашем, а
делимично и у упоредном праву. У Републици Србији, таква
могућност постаје актуелна усвајањем измена и допуна Закона
о раду, средином 2014. године. Односи се на послодавца, односно
на удружење послодаваца, али не и на синдикат. Међутим,
друштвена реалност повремено намеће потребу за решавањем
случајева који нису уређени правним нормама. Такви случајеви
сматрају се правним празнинама, које се ‘’попуњавању’’
применом аналогије и других правних средстава, у складу с
правилима ширег тумачења права и правних норми, ако за то
постоји одговарајући друштвени интерес.
У раду је наведено више аргумената којима се потврђује
оправданост, а у случају потребе за попуњавањем правних
празнина и нужност накнадног приступања синдиката
колективном уговору. Таква могућност није ретка у упоредном
праву. У прилог таквом ставу сведочи и потреба за уједначавањем
положаја послодавца, односно удружења послодаваца и
синдиката у систему колективног преговарања и поступку
мирног решавања колективних радних спорова. Такво поступање
у интересу је и послодаваца и запослених. Самим тим, у интересу
је и нашег друштва.
Кључне речи: синдикат, послодавац, удружење послодаваца,
колективни уговор, приступање, накнадно.
univerzitet@naisbitt.edu.rs
* Рад примљен: 07.08.2016.
Рад прихваћен: 17.08.2016.
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1. Уводне напомене
Могућност накнадног приступања колективном уговору у
Републици Србији постаје актуелна од 2014. године. Прописана је Законом
о изменама и допунама Закона о раду1, чије одредбе се примењују од
29. јула 2014. године. Подразумева могућност приступања општем,
односно посебном колективном уговору, након његовог закључивања,
објављивања, регистровања и ступања на правну снагу. Послодавац,
односно удружење послодаваца, може му накнадно приступити на
начин и под условима утврђеним Законом о раду2. Таквим приступањем,
‘’удружење послодаваца које није учествовало у његовом закључивању,
а преко њега и послодавац који је накнадно постао члан тог удружења,
стичу права и преузимају обавезе из колективног уговора и остварују их
као његови учесници’’3. Могућност накнадног приступања колективном
уговору актуелна је и у упоредном праву.
Случајеви накнадног приступања колективном уговору нису
чести у пракси, посебно не у земљама у којима таква могућност нема
дугу традицију. И поред тога, у Републици Србији таквих случајева
већ је било, без обзира на то што о томе постоје различита мишљења
у стручној јавности. Примера ради, такав случај десио се у априлу
2015. године. Настао је поводом колективног радног спора вођеног
између Владе Републике Србије, односно Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, на једној страни, и
репрезентативних синдиката просветних радника Србије, на другој
страни. Пратили су га супротстављени ставови о природи и дометима
накнадног приступања колективном уговору. Прави је тренутак да се о
томе и шире проговори.
2. Могућност накнадног приступања
колективном уговору у упоредном праву
Могућност накнадног приступања колективном уговору
допуштена је у праву многих земаља. Начин и услови таквог приступања
зависе од решења садржаних у националној регулативи, због чега се
разликују од земље до земље. С тим у вези, афирмисана су три модела
1 ‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 75/2014.
2 ‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014.
3 З. М. Ивошевић, М. З. Ивошевић, Коментар Закона о раду, друго издање, „Службени
гласник Републике Србије“, Београд, 2015., стр. 545.
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накнадног приступања. Другим речима, постоје три групе земаља у
којима је такво поступање могуће. То су:
1) земље у којима право на накнадно приступање колективном
уговору има само послодавац, односно удружење послодаваца, али не
и синдикат;
2) земље у којима право на накнадно приступање колективном
уговору имају и послодавац, односно удружење послодаваца и синдикат,
под условом да за то добију сагласност потписника, односно учесника
колективног уговора;
3) земље у којима право на накнадно приступање колективном
уговору имају и послодавац, односно удружење послодаваца и синдикат,
без обзира на то шта о томе мисле потписници, односно учесници
колективног уговора, односно без обавезе тражења и добијања њихове
претходне сагласности за накнадно приступање колективном уговору.
2.1. Могућност накнадног приступања колективном
уговору у бившим југословенским републикама
Право на накнадно приступање колективном уговору признато је и
у појединим земљама у окружењу. Од земаља које су биле у саставу СФРЈ,
признато је у Републици Србији, Републици Словенији и Федерацији
Босне и Херцеговине4. Начини и услови приступања колективном
уговору у њима нису истоветни. Напротив, умногоме се разликују.
Могућност накнадног приступања колективном уговору у
Републици Словенији прописана је Законом о колективном преговарању5.
Одредбом члана 7. став 1. тог закона, прописано је правило по коме
синдикати и послодавци, односно њихова удружења могу, уз сагласност
потписника, приступити већ закљученом колективном уговору и на тај
начин постати његови накнадни потписници. Осим тога, ставом 2. тог
члана прописано је да репрезентативни синдикати и послодавци, односно
њихова удружења могу накнадно приступити и колективном уговору
са проширеним дејством на начин прописан чланом 12. тог закона.
Такав приступ има правно дејство од дана обавештења потписника
колективног уговора о томе.

4 Могућност накнадног приступања колективном уговору постојала је и у Хрватској.
Први пут је прописана Законом о раду из 1995. године. Право на приступање имали су
и синдикати и удружења послодаваца. Међутим, Законом о раду из 2014. године, није
предвиђена, због чега се може сматрати да је, бар за сада, укинута.
5 ‘’Урадни лист Републике Словеније’’, бр. 43/2006.
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Право на накнадно приступање колективном уговору у Федерацији
Босне и Херцеговине утврђено је Законом о раду6. Одредбом члана
142. тог закона, на посредан начин, признато је право на накнадно
приступање колективном уговору. Такав закључак проистиче из њене
формулације, која гласи: ‘’Колективни уговор је обавезан за стране
које су га закључиле, као и за стране које су му накнадно приступиле’’.
Очигледно је да право на накнадно приступање колективном уговору
у Федерацији Босне и Херцеговине имају сви учесници колективног
преговарања, укључујући и синдикат.
2.2. Могућност накнадног приступања колективном
уговору у земљама чланицама ЕУ
Од земаља изван нашег окружења, у којима је право на
накнадно приступање колективном уговору признато, посебну пажњу
заслужују чланице Европске Уније, тим пре што је и Република
Србија веома заинтересована за чланство у њој. Сагласно томе,
анализирана је радноправна регулатива многих земаља чланица Уније.
Добијени резултати упућују на закључак да је могућност накнадног
приступања колективном уговору можда најпотпуније, најдоследније
и најпринципијелније уређена у Француској, Шпанији и Холандији.
Начин и услови накнадног приступања колективном уговору у
праву Француске утврђени су Законом о раду7. Право на такво приступање
имају и радничке и послодавачке организације, односно и синдикати и
удружења послодаваца. Накнадним приступањем преузимају се сва
права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада, које имају и
потписници колективног уговора. Самим тим, преузима се и обавеза
везана за доследну примену (свих) одредаба колективног уговора.
Могућност накнадног приступања колективном уговору
прописана је и у праву Шпаније. Право на такво приступање имају
обе преговарачке стране, односно сви учесници колективних преговора,
укључујући и синдикат, под условом да нису потписници другог
колективног уговора. Накнадно приступање колективном уговору
подлеже обавези регистрације, која се врши код министарства надлежног
за рад, у складу са законом8.
6 ‘’Службене новине Федерације Босне и Херцеговине’’, бр. 62/2015.
7 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050, на
дан 23. априла 2016.
8 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/37817/64929/S94ESP01.htm, на дан
24.априла 2016.
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Могућност накнадног приступања колективном уговору у праву
Холандије утврђена је Законом о колективним уговорима9. Право на
такво приступање има и синдикат. Синдикат који приступи колективном
уговору дужан је да, у најкраћем року, упозна своје чланове са садржајем
колективног уговора. Такву обавезу има и у случају накнадне измене
или допуне колективног уговора.
На основу изнетог, може се закључити да је синдикат у многим
земљама стекао право на накнадно приступање колективном уговору.
Начин и услови остваривања тог права уређују су националном
регулативом, због чега се разликују од земље до земље. И поред тога, с
разлогом се може констатовати да се његовим признавањем обезбеђују
додатне претпоставке за даље јачање социјалног партнерства и даље
уједначавање положаја учесника колективног пореговарања, односно
колективних радних спорова у њима.
3. Могућност накнадног приступања
колективном уговору у Републици Србији
Право на накнадно приступање колективном уговору у Републици
Србији утврђено је одредбама члана 256а. Закона о раду10. Одредбом
става 1. тог члана прописано је да ‘’колективном уговору може
накнадно приступити послодавац, односно удружење послодаваца
које није потписник колективног уговора, односно није члан удружења
послодаваца – учесника колективног уговора’’, а одредбом става 2. тог
члана, да одлуку о томе доноси ‘’надлежни орган послодавца, односно
удружења послодаваца’’. Таквом одлуком одређује се и дан од кога се
колективни уговор примењује на послодавца, односно на удружење
послодаваца које му је приступило и на ‘’његове запослене’’11.
Послодавац, односно удружење послодаваца самостално одлучује
о томе да ли ће накнадно приступити колективном уговору или не.
‘’Удружење послодаваца то чини директно, а послодавац индиректно –
учлањењем у удружење послодаваца које приступа или је приступило
већ закљученом колективном уговору.’’12 О одлуци о приступању,
‘’послодавац, односно удружење послодаваца обавештава потписнике
колективног уговора и орган који врши регистрацију колективног
уговора’’13. Између осталог, то значи да их потписници колективног
9 http://wetten.overheid.nl/BWBR0001937/2007-01-01, на дан 23. априла 2016.
10 Мисли се на пречишћен текст Закона о раду.
11 Члан 256а. став 2. Закона о раду.
12 З. М. Ивошевић, М. З. Ивошевић, оп. цит., стр. 544.
13 Члан 256а. став 3. Закона о раду.
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уговора не могу онемогућити да тако поступе. Право на накнадно
приступање колективном уговору нико им не може оспорити, нити
доводити у питање. Став потписника, односно учесника колективног
уговора о томе није релевантан за пуноважност приступања, због тога
што за то није потребна њихова сагласност. Доношењем одлуке о томе,
стичу се услови за пуноважно приступање колективном уговору, у
складу са Законом о раду.
Накнадно приступање колективном уговору доводи до проширења
круга потписника, односно учесника колективног уговора, а тиме и
до проширења круга субјеката на које се одредбе таквог колективног
уговора примењују, у складу са законом. У таквим околностима, сасвим
је логична обавеза послодавца, односно удружења послодаваца, да о
одлуци о приступању колективном уговору обавести орган надлежан
за регистрацију колективних уговора. Према одредби члана 266. став
1. Закона о раду, општи и посебан колективни уговор, као и њихове
измене, односно допуне, региструју се код министарства надлежног за
рад, у складу са законом.
Послодавац, односно удружење послодаваца има право да
накнадно приступи општем и посебном колективном уговору, али не и
колективном уговору код послодавца. Као што је познато, колективни
уговор код послодавца закључују послодавац и репрезентативни
синдикат или више таквих синдиката код послодавца, због чега му,
по природи ствари, не могу накнадно приступити други послодавци,
нити удружења послодаваца. Међутим, друго је питање да ли му може
приступити репрезентативни синдикат код послодавца, без обзира на
то да ли му је у време закључења колективног уговора било признато
својство репрезентативности или не?
Одлука о накнадном приступању колективном уговору ‘’престаје
да важи престанком важења колективног уговора или пре тога, ако се
тако одлучи. О ранијем престанку њеног важења мора се донети посебна
одлука. Доноси је надлежни орган послодавца, односно удружења
послодаваца, у складу са законом’’14. Очигледно је да послодавац, односно
удружење послодаваца, самостално одлучује о томе да ли ће накнадно
приступити колективном уговору или неће, као и о томе до када ће бити
потписник таквог уговора. Одлука о приступању колективном уговору и
одлука о престанку важења одлуке о приступању колективном уговору
14 Ж. Кулић, Радно право, друго измењено и допуњено издање, Мегатренд универзитет,
Београд, 2015., стр. 396.
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могу се донети у свако време, у складу са законом и интересима њихових
доносиоца.
4. Могућност накнадног приступања синдиката
колективном уговору у Републици Србији
Као што је познато, Законом о раду утврђено је право послодавца,
односно удружења послодаваца, да накнадно приступи колективном
уговору, али не и право синдиката да тако поступи. У таквој ситуацији,
с разлогом се постављају питања, као што су: Да ли је синдикат лишен
такве могућности? Да ли је Законодавац баш тако хтео? Да ли је такво
опредељење праведно и одрживо? На таква и слична питања није лако
дати прецизан, недвосмислен и за све прихватљив одговор, тим пре што
у нашој стручној јавности, бар за сада, о томе не постоји јединствено
мишљење.
4.1. Супротстављена мишљења
Неспорно је да послодавац, односно удружење послодаваца, може
накнадно приступити колективном уговору. Међутим, спорно је или
се бар чини спорним питање да ли такву могућност има и синдикат.
Повод за постављање таквог питања настао је у априлу 2015. године,
када је требало решити колективни радни спор између Владе Србије,
односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на једној
страни, и репрезентативних синдиката у основним и средњим школама
и домовима ученика Републике Србије, на другој страни. Трагајући
за одговором на то питање настала су два, у основи, супротстављена
мишљења.
По једном мишљењу, синдикат не може накнадно приступити
колективном уговору, с обзиром на то да је таква могућност прописана
само у корист послодавца, односно удружења послодаваца, а не и у
корист синдиката. Између осталог, такво мишљење има упориште у
језичком и логичком тумачењу одредаба члана 256а. Закона о раду. Деле
га државни службеници у Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања и представници два репрезентативна синдиката,
организована у основним и средњим школама и домовима ученика
Републике Србије15.
15 Мишљење да синдикат не може накнадно приступати колективном уговору, у
априлу 2015. године, заступали су представници ГСПРС Независност и представници
Синдиката образовања Србије.

181

Проф. др Живко Кулић, Јелена Вуковић, Вук Кулић, Приступање
колективном уговору, Радно и социјално право, стр. 175-194, XX (1/2016)

По другом мишљењу, синдикат, под одређеним условима, може
накнадно приступити колективном уговору, без обзира на то што је у
нашој земљи таква могућност прописана само у корист послодавца,
односно удружења послодаваца. Такво мишљење има упориште у
тумачењу по сличности, односно у аналогији, као једном од најпознатијих
и најпримењиванијих правних средстава за попуњавање правних
празнина. Заступа га први коаутор овог рада. Деле га и представници
два репрезентативна синдиката, организована у основним и средњим
школама и домовима ученика Републике Србије16.
4.2. Како, зашто и када су настале разлике у мишљењу?
Конкретан повод за различито схватање и тумачење права на
накнадно приступање колективном уговору настао је крајем априла 2015.
године. Претходило му је закључивање Посебног колективног уговора
за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика17.
Колективни уговор је закључен после дугих и тешких преговора
вођених између представника Владе Србије, односно Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Министарства финансија,
Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на једној страни, и
репрезентативних синдиката запослених у основним и средњим школама
и домовима ученика, на другој страни.
Упоредо с наведеним преговорима, у многим школама одвијао се
и вишемесечни штрајк запослених, због чега је цео случај квалификован
као колективни радни спор, који је требало брзо решавати. Сагласно
одредби члана 18. Закона о мирном решавању радних спорова18, стране
у спору приступиле су мирном решавању спорних питања, уз помоћ
миритеља19. Поступак мирења није дуго трајао. У њему су одржане две
расправе, обе у другој половини јануара 2015. године. Успешно је окончан
21. јануара те године. Тога дана, Одбор за мирење донео је Препоруку
бр. 116-02-00108/2014-02 о начину решавања спорних питања. Између
осталог, странама у спору препоручено је: 1) да што пре закључе Посебан
колективни уговор; 2) да питања која нису предмет тог колективног
16 Мишљење да синдикат, под одређеним условима, може накнадно приступити
колективном уговору, у априлу 2015. године, заступали су представници Уније
синдиката просветних радника Србије и представници Синдиката радника у просвети
Србије. Такво мишљење заступају и сада.
17 ‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 21/2015.
18 ‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 125/2004 и 104/2009.
19 Миритељ у том спору био је први коаутор овог рада.
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уговора уреде посебним споразумом; 3) да по испуњењу два наведена
услова, престане штрајк запослених, како би се процес рада у свим
школама нормализовао и несметано одвијао.
Иако су стране у спору наведену препоруку прихватиле, овлашћени
представници два репрезентативна синдиката нису ставили свој потпис20
на текст Посебног колективног уговора, нити на текст Споразума о
уређивању спорних питања између страна у спору21. Другим речима,
два синдиката са својством репрезентативности, без условљавања,
прихватила су и потписала оба акта, а два не. На тај начин настао је
озбиљан проблем, увећан чињеницом да за ‘’превазилажење’’ таквих
ситуација нема довољно упоришта у радном законодавству, односно у
праву Републике Србије. Ситуацију је додатно компликовало и то што
је штрајк просветних радника био у току. Морало се брзо реаговати,
али се није знало како?
Суочивши се с вишемесечним штрајком запослених и неуређеним
питањем, односно с тзв. правном празнином, представници Владе Србије,
односно Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, као и представници других одговарајућих министарстава,
на једној страни, и представници два репрезентативна синдиката
запослених у основним и средњим школама и домовима ученика22, на
другој страни, сагласили су се о томе да је најбоље да се, без одлагања,
приступи закључивању и Посебног колективног уговора и наведеног
споразума, што је и учињено. За релативно кратко време, оба акта су
потписана и закључена, без обзира на то што за такво поступање није
постојао, нити је накнадно обезбеђен одговарајући законски, односно
правни основ.
Пошто два синдиката нису учествовала у закључивању наведених
аката, штрајк просветних радника у школама које су биле под њиховом
контролом је настављен. Самим тим, настављено је и спорење између њих
и Владе Србије, односно Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Вишемесечни проблем, односно спор само делимично је решен,
због чега је поступак за мирно решавање спорних питања поново
покренут23. Током поступка одржано је пет расправа, свих пет у априлу
20 Мисли се на потпис представника Уније синдиката просветних радника Србије и
представника Синдиката радника у просвети Србије.
21 Споразум је закључен 18. фебруара 2015. године.
22 Мисли се на представнике ГСПРС Независност и представнике Синдиката
образовања Србије..
23 За миритеља је поново одређен први коаутор овог рада.
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2015. године. У поступку су повремено учествовали и представници
синдиката потписника, односно учесника оба акта, у својству умешача.
На последњој расправи, одржаној у поступку мирног решавања
предметног колективног радног спора, усаглашена су сва спорна питања.
Међутим, тада је настао кључни проблем, изазван чињеницом да су се
учесници поступка суочили са још једним неуређеним питањем, односно
са још једном правном празнином. Синдикати чији су представници
раније потписали и заједно с представницима Владе Србије, односно
ресорног министарства, закључили оба акта, били су изричито против
опредељења страна у спору да се и синдикатима који их тада нису
потписали омогући да их накнадно потпишу, односно да им накнадно
приступе и тако стекну својство њихових пуноправних потписника,
односно учесника.
Тако је неочекивано дошло до пат позиције. Два синдиката су
била за, а два изричито против наведеног опредељења. Додатном
компликовању такве ситуације умногоме је допринела и нејасна улога
синдиката потписника предметних аката у поступку мирења. При
томе, било је јасно да су се руководили аргументима који се тешко
могу правдати. Тим поводом, с разлогом су се постављала најмање
два питања, и то: 1) Да ли такви синдикати имају право на умешачку
позицију у поступку? 2) Да ли је њихова позиција у поступку таква да
се могу супротставити опредељењу страна у спору и слично? Излаз из
такве ситуације био је готово немогућ, али се морао наћи, тим пре што
је штрајк просветних радника био у току, обарајући све дотадашње
рекорде у погледу трајања24.
4.3. Приступање синдиката колективном уговору као
једино одрживо решење у одређеним случајевима
Нашавши се у готово безизлазној ситуацији, додатно
искомпликованој штрајком дела просветних радника, учесницима
предметног поступка било је јасно да се мора брзо реаговати. Покушаји
убеђивања представника ГСПРС Независност и Синдиката образовања
Србије да попусте и сагласе се с опредељењем страна у спору остала
су без ефекта. Чврсто и непоколебљиво су се држали својих ставова. У
таквој ситуацији, Миритељ је предложио решење, које се у том тренутку
чинило једино могућим и одрживим. Наиме, предложио је да се спорна
питања превазиђу, односно реше, тако што ће се Унији синдиката
24 Био је то најдужи штрајк просветних радника у историји Републике Србије, о чему
сведочи и податак да је трајао готово шест месеци.
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просветних радника Србије и Синдикату радника у просвети Србије,
као једној од страна у колективном радном спору, омогућити приступање
и Колективном уговору и Споразуму.
С наведеним предлогом сагласиле су се обе стране у спору, без
обзира на то што су се представници ГСПРС Независност и Синдиката
образовања Србије томе одлучно противили. Захваљујући томе, Одбор
за мирење на последњој расправи, одржаној 24. априла 2015. године,
донео је Препоруку број 116-02-47/2015 о начину решавања колективног
радног спора. Између осталог, њоме је странама у спору препоручено да
спорна питања реше тако што ће се Унији синдиката просветних радника
Србије и Синдикату радника у просвети Србије омогућити ‘’приступање:
1) Посебном колективном уговору за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика;
2) Споразуму о решавању спорних питања, закљученом 18.
фебруара 2015. године између ГСПРС Независност и Синдиката
образовања Србије, на једносј страни, и Министраства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, на другој страни’’.
Осим изнетог, странама у спору препоручено је и то да се на
Унију синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у
просвети Србије, као и на њихове одговарајуће представнике, наведени
акти примењују од дана приступања, односно од 24. априла 2015.
године. Приступање је обављено тако што је њиховим овлашћеним
представницима омогућено да тога дана потпишу оба акта, без обзира на
то што су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања сматрали да за такво поступање нема правног основа
и што су се остала два синдиката томе изричито противила. На тај начин
успешно је окончан један од најсложенијих колективних радних спорова
у нашој земљи. Захваљујући томе, убрзо је окончан и најдужи штрајк
просветних радника у историји Републике Србије, на задовољство
ученика, њихових родитеља, просветних радника и друштва у целини.
Део изгубљених часова, односно часова рада, делимично је надокнађен,
у складу с постигнутим договором.
4.4. Основ за накнадно приступање синдиката
колективном уговору у нашем праву
Правни основ за накнадно приступање синдиката колективном
уговору у нашем праву не постоји. Одредбама члана 256а. Закона о
раду резервисан је само за послодавца, односно удружење послодаваца.
То је чињеница која се не може доводити у питање. Међутим, то не
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значи да се у случају правних празнина, њиховим попуњавањем, које
се сматра тумачењем у ширем смислу, не може друкчије поступити.
Напротив, таква могућност је допуштена и добродошла, а у одређеним
случајевима и једино могућа. По свему судећи, једним од таквих
случајева може се сматрати и пат позиција настала на крају поступка
мирног решавања наведеног колективног радног спора. Два синдиката су
била за потписивање наведених аката, а два, која су то раније учинила,
против таквог поступања.
Као што је познато, попуњавање правних празнина врши се
применом различитих правних средстава, односно тумачењем у
ширем смислу. Најпознатија и најпримењиванија средства за то су: 1)
аналогија, тј. разлог сличности ( argumentum a simili ad simile), 2) разлог
супротности (argumentum a contrario), 3) разлог ‘’утолико пре’’ (argumentum a fortiori), 4) разлог ‘’ауторитета’’ (argumentum ab exemplo), 5) разлог
‘’природе ствари’’ (argumentum rerum natura) и 6) разлог ‘’апсурдности’’
(argumentum ab absurdo)25. Осим тога, попуњавање правних празнина
врши се и помоћу других одговарајућих правних средстава. Између
осталог, то су: 1) уско тумачење изузетака (exceptiones non sunt extendendae) и 2) општа начела, односно опште правне норме26.
У предметном случају коришћена је аналогија, којом се правне
празнине попуњавају по основу тумачења по сличности. Подразумева
‘’примену правила по којем се на случај који није уређен правном нормом,
тј. који се сматра правном празнином, примењује правна норма којом је
уређен сличан случај’’27. Најпре се утврђује сличност случајева, а потом
тумачењем норме којом је уређен сличан случај долази ‘’до значења које
се примењује на случај који није регулисан правном нормом’’28.
У поступку тумачења права помоћу аналогије употребљавају
се правила логике, због чега се такво тумачење сматра и својеврсним
логичким тумачењем. Примена аналогије, између осталог, ‘’подразумева
утврђивање друштвеног интереса заштићеног правном нормом коју
треба применити на неуређен случај, односно на правну празнину’’29.
Ако постоји друштвени интерес да се одређеном нормом уреди и
25 Д. М. Митровић, Увод у право, четврто издање, Правни факултет Универзитета у
Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2013., стр. 286.
26 Р. Д. Лукић, Б. П. Кошутић, Д. М. Митровић, Увод у право, четврто проширено и
допуњено издање, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 1999., стр. 666 – 670.
27 Ж. Кулић, Увод у право, Мегатренд универзитет, Београд, 2005., стр. 286.
28 М. В. Димитријевић, М. Д. Симић, Увод у право, прво издање, Правни факултет
Универзитета у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 1999., стр. 273.
29 Ж. Кулић, Увод у право, оп. цит., стр. 287.
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сличан неуређен случај, тј. случај који представља правну празнину,
неспорно је да би такву норму требало применити и на такав случај,
ради попуњавања правне празнине. Постојање друштвеног интереса
најбоље се утврђује циљним тумачењем. Ако се зна да је предметни
спор могао бити успешно окончан само приступањем Уније синдиката
просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије
наведеним актима и да је такво поступање било пресудно за окончање
вишемесечног штрајка просветних радника Србије, јасно је да је постојао
огроман друштвени интерес да се помоћу аналогије омогући такав исход
поступка мирног решавања предметног спора.
Другим речима, правна норма којом је уређен један случај, уз
помоћ аналогије проширује се на други сличан, али неуређен случај,
зато што у оба случаја постоји друштвени интерес који треба заштитити.
Таквим приступом, правна норма проширује се и на случај који њоме
није изричито обухваћен. Према томе, за примену аналогије није
довољно да је неуређен случај сличан уређеном случају него и да за
њихово уређивање истом правном нормом постоји одређен друштвени
интерес30, што је у поступку мирног решавања предметног спора, на
неспоран и очигледан начин, дошло до пуног изражаја.
И основ за накнадно приступање Уније синдиката просветних
радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије Споразуму о
решавању спорних питања било је, такође, тешко обезбедити. Тумачење
помоћу аналогије није се могло применити, без обзира на то што су
Споразум, на страни запослених, закључила само два репрезентативна
синдиката31, зашта није постојао одговарајући правни основ. Било је
логично да се у таквој ситуацији прибегне попуњавању правне празнине
још једним тумачењем у ширем смислу, али не помоћу аналогије него
помоћу разлога ‘’утолико пре’’.
Разлог ‘’утолико пре’’ подразумева ‘’логичко правило којим се
закључује да обележја једног случаја у још већој мери или са још јачим
разлогом постоје у другом случају’’32. Иако подсећа на аналогију, од
ње се ‘’разликује по томе што основ за његову примену не представља
сличност два случаја, већ израженија иста обележја (важнији разлог)
30 Опширније: Р. Д. Лукић, Б. П. Кошутић, Д. М. Митровић, оп. цит., стр. 655 – 659; М.
В. Димитријевић, М. Д. Симић, оп цит., стр. 273 и 274; Д. М. Митровић, оп. цит., стр.
271 – 273; Ж. Кулић, М. Кулић, Увод у право, Европски универзитет Брчко дистрикта,
Брчко, 2015., стр. 240 – 242.
31 ГСПРС Независност и Синдикат образовања Србије.
32 Д. М. Митровић, оп. цит., стр. 274.
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једног случаја’’33. При томе, није реч о поређењу случаја насталог
закључивањем предметног споразума него случаја насталог накнадним
приступањем предметном колективном уговору и случаја везаног за
накнадно приступање Споразуму. Ако су постојали разлози за накнадно
приступање Колективном уговору, тим пре су постојали и за накнадно
приступање Споразуму, као мање значајном акту и извору радног права.
На тај начин успешно је превазиђена, односно попуњена и друга правна
празнина, уочена у поступку мирног решавања предметног колективног
радног спора.
5. Разлози за накнадно приступање
синдиката колективном уговору
Разлози за накнадно приступање синдиката колективном уговору
су вишеструки, о чему је делимично већ било речи. И поред тога, чини
се оправданом потреба да се о њима шире проговори, ради даљег
унапређивања радноправне теорије и праксе, а можда и регулативе у
нашој земљи, у интересу послодаваца, запослених и друштва у целини.
Најзначајнијим и најочигледнијим разлозима за накнадно приступање
синдиката колективном уговору могу се сматрати:
– изједначавање положаја преговарачких страна у поступку,
односно у процесу колективног преговарања;
– изједначавање положаја репрезентативних синдиката у поступку,
односно у процесу колективног преговарања;
– изједначавање положаја страна у спору, односно учесника у
поступку мирног решавања колективних радних спорова;
– обезбеђивање једнаке заштите представника свих
репрезентативних синдиката34, односно представника запослених35;

33 U. Klug, Juristische Logik, 3. ed., Springer, Berlin, 1966, str. 136 – 139, 145 (према: Д.
М. Митровић, оп. цит., стр. 274).
34 Под представницима синдиката, у смислу одредбе члана 55. Посебног колективног
уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, сматрају се:
1) председник синдиката и 2) чланови органа синдиката, у складу са законом.
35 Под представницима запослених, у смислу одредбе члана 60. став 1. Посебног
колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,
сматрају се: 1) председник синдикалне организације, 2) председник синдикалне
подружнице, 3) синдикални повереник, 4) чланови органа синдиката, 5) председник
окружног одбора, 6) председник градског одбора, 7) председник покрајинског одбора и
8) председник републичког одбора синдиката.
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– решавање колективних радних спорова насталих поводом
правно неуређених случајева на одржив, прихватљив и праведан начин,
у интересу страна у спору и друштва у целини;
– потреба за попуњавањем правних празнина, када за то постоји
неспоран друштвени интерес, у складу с правилима ширег тумачења
права;
– обезбеђивање додатних претпоставки за трајније очување
социјалног мира, како на микро, тако и на макро плану;
– јачање и унапређивање односа између представника рада и
капитала, односно државе, послодаваца и запослених;
– обезбеђивање одговарајућих претпоставки за накнадно
приступање синдиката колективном уговору код послодавца, што
би у наредном периоду могло да буде веома значајно, нарочито ако
радноправна регулатива у предметној области дуже време остане
непромењена;
– чињеница да правом Републике Србије није прописана забрана
накнадног приступања синдиката колективном уговору, због чега се
такво поступање у нашој земљи не може сматрати противправним.
Очигледно је да су наведени разлози озбиљни и уверљиви и да се
њима, на недвосмислен и готово очигледан начин, потврђује оправданост,
а у случају попуњавања правних празнина и нужност накнадног
приступања синдиката с признатим својством репрезентативности
колективном уговору, а тим пре и споразуму о уређивању (колективним
уговором) неуређених питања између представника рада и капитала,
чак и у случају да правни основ за то не постоји. Противници таквог
опредељења, односно приступа у Републици Србији, између осталог,
истичу:
1) да у нашој земљи не постоји правни основ за такво поступање;
2) да се колективни уговор примењује на све запослене у
чије име га је овлашћени представник бар једног репрезентативног
синдиката потписао, због чега није толико важно да ли ће га потписати
и представници других евентуалних репрезентативних синдиката
учесника, односно могућих учесника колективног преговарања;
3) да се накнадним приступањем колективном уговору, односно
споразуму о уређивању одређених питања између представника рада и
капитала ништа не добија.
Први аргумент је тачан, због тога што је могућност приступања
колективном уговору у нашем праву резервисана само за послодавца,
односно удружење послодаваца. Међутим, у случају суочавања с правном
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празнином мора се приступити ширем тумачењу права помоћу аналогије
и других одговарајућих средстава, о чему је већ било речи. Други и
трећи аргумент су само делимично тачни, због тога што се колективним
уговором, односно споразумом представника рада и капитала обезбеђују
већа права и већи ниво заштите у корист представника синдиката,
односно представника запослених, од права и заштите утврђене законом.
Већа права која се у корист представника репрезентативног
синдиката, односно представника запослених, колективним уговором
најчешће прописују односе се на увећање њихове плате, односно
зараде. Примера ради, прописана су и одредбама наведеног колективног
уговора36. Примењују се само на представнике репрезентативних
синдиката потписника, односно учесника тог колективног уговора. Као
што је познато, у његовом закључењу учествовала су два репрезентативна
синдиката, а два су му накнадно приступила, што значи да су право на
увећане плате одређено време могли да остварују само представници
прва два синдиката.
Већи ниво заштите који се у корист представника
репрезентативних синдиката, односно представника запослених,
најчешће прописује односи се на шири круг питања. Гарантује се и
одредбама наведеног колективног уговора37. Међутим, није сасвим јасно
да ли се њима већи ниво заштите обезбеђује само у корист представника
репрезентативних синдиката потписника, односно учесника колективног
36 Одредбама члана 56. Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика прописана су три основа за увећање наведене
плате, односно зараде. Наиме: 1) Послодавац је дужан да овлашћеном представнику
репрезентативног синдиката у установи, који припада репрезентативном синдикату
потписнику тог уговора, у који је учлањено више од 50% запослених, исплаћује увећану
месечну плату у висини од 12%; 2) ако је у репрезентативну синдикалну организацију
установе која припада репрезентативном синдикату потписнику тог уговора учлањено
мање од 50% запослених, овлашћени представник таквог синдиката има право на
сразмерно увећану месечну плату до 12%; 3) Послодавац је дужан да председнику,
односно поверенику окружног, односно регионалног, градског, покрајинског и
републичког органа синдиката, репрезентативног на нивоу Републике, потписнику тог
уговора, исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%.
37 Илустрације ради, треба истаћи да је одредбом члана 60. став 1. Посебног
колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
прописано да Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави
у неповољан положај (распоређивање на друге, мање плаћене послове; распоређивање
у другу организациону целину; упућивање на рад у друго место рада; упућивање на рад
код другог послодавца; проглашавање технолошким вишком) представника запослених
за време обављања функције и по престанку функције, у складу са законом.
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уговора или и у корист представника других евентуалних синдиката,
што доприноси њиховом различитом тумачењу.
Наведени разлози недвосмислено упућују на закључак да се
већа права и већи ниво заштите, по правилу, утврђују само у корист
представника репрезентативног синдиката потписника, односно
учесника колективног уговора, а не и у корист представника
репрезентативног синдиката који, из одређених разлога, није потписник,
односно учесник колективног уговора, као ни у корист синдиката који је
својство репрезентативности стекао по закључењу колективног уговора,
у складу са законом. Тим пре, не утврђују се ни у корист представника
синдиката коме својство репрезентативности није признато, односно
утврђено. Таква правила примењују се на свим нивоима колективног
преговарања, укључујући и ниво послодавца, што је разлог више за
признавање права на накнадно приступање колективном уговору, не
само у корист послодавца, односно удружења послодаваца него и у
корист синдиката с признатим својством репрезентативности, у складу
са законом. Друкчије поступање није у интересу ни послодаваца, ни
запослених.
6. Закључци
На основу изнетог, може се закључити:
1) да је могућност накнадног приступања колективном уговору
у праву Републике Србије резервисана само за послодавца, односно за
удружење послодаваца, а не и за синдикат;
2) да правом Републике Србије није прописана забрана накнадног
приступања синдиката колективном уговору;
3) да се неуређен случај, по природи ствари и под одређеним
условима, може ‘’уредити’’, а тиме и правна празнина попунити само
помоћу аналогије и других одговарајућих правних средстава, у складу
с правилима ширег тумачења права и правних норми;
4) да се попуњавањем правних празнина помоћу аналогије и
других одговарајућих правних средстава, обезбеђује једна од кључних
претпоставки за праведан и одржив начин превазилажења, односно
решавања спорних питања између страна у колективном радном спору,
у случају њиховог суочавања с неуређеним и/или недовољно уређеним
питањима, што је био случај и у предметном спору, ближе појашњеном
у раду;
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5) да се попуњавање правних празнина помоћу аналогије сматра
допуштеним и оправданим само у случају да за такво поступање постоји
одговарајући друштвени интерес;
6) да би у даљој доградњи нашег радног законодавства требало
обезбедити решења којима ће се синдикату признати право на накнадно
приступање колективном уговору, у циљу даљег јачања социјалног
партнерства и уједначавања права послодаваца и запослених, односно
удружења послодаваца и синдиката, посебно у систему колективног
преговарања и поступку мирног решавања колективних радних спорова,
у складу с њиховим интересима и позитивним упоредним искуствима.
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Access to a Collective Agreement
Summary
The paper includes and analyzes the possibility of subsequent accession
to the collective agreement in our, and partly in comparative law. In the Republic of Serbia, such possibility becomes actual with adoption of amendments
to the Labour Law, in mid-2014. It refers to the employer or the employers’
association, but not on the labourunion. However, social reality sometimes
imposes the need to solve cases that are not regulated by legal norms. Such
cases are considered to be legal gaps, which are ‘’filled’’ by analogy and
other remedies, in accordance with the rules of a broader interpretation of
the law and legal norms, if there is a corresponding public interest.
The paper outlined several arguments of justification, in case of need
for filling in legal gaps and the necessity of union’ssubsequent accession to
the collective agreement. Such a possibility is not rare in comparative law.
The argument is evidenced by the need to harmonize the position of the employer or employers’ associations and unions in collective bargaining, and
the process of peaceful settlement of collective labor disputes. Such actions
are taken in the interest of both employers and employees. Therefore, it is in
the interest of our society.
Keywords: union, employer, association of employers, collective
agreement, accession.
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ПРОЦЕСНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗЛОСТАВЉАЊА
У РАДНОМ ОДНОСУ (МОБИНГ)
Апстракт: Аутори у овом раду разматрају о процесноправним аспектима злостављања. У нашем правном систему
пре неколико година питање заштите од злостављања на раду
(мобинга) је постало предмет посебног правног регулисања.
То је учињено усвајањем Закона о спречавању злостављања на
раду (ЗСЗР) у 2010. год., као посебног прописа којим се регулише
ова појава. Наведена појава, пре усвајања посебног Закона,
регулисана је Законом о забрани дискриминације и Законом о
раду, на општи начин, заједно са осталим забрањеним облицима
дискриминаторског понашања, с тим да наведена појава није
била правно обухваћена у потупуности. Наше разматрање
односи се на прописане поступке заштите од злостављања
на раду и њихов однос са решењима садржаним у упоредном
праву. У раду наводимо поједине примере из судске праксе који
су директна последица примене прописаних поступака заштите.
Такође, наводимо пример тужбе за заштиту од злостављања
на раду, ради остваривања права на заштиту запосленог од
злостављања на раду. Управо, у нашем раду, кроз синтезу
наведених елемената резмотрићемо делотворност примене
поступака заштите запослених и евентуалних тешкоћа са
којима сусрећу у остваривању права на заштиту од злостављања
на раду које је прописано законом.
Кључне речи: Злостављање на раду-шикана (мобиниг), Закони
и прописани поступци заштите, тужба за заштиту од
злостављања на раду, споразум, упоредно право, судска пракса.
*
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1. Увод
Развој грађанске демократије у свету довео је до прихватања
капиталистичког модела привређивања, као ефикасног система, који
је извршио пресудан утицај на убрзан развој у различитим сферама
друштвеног живота, али је увео и бескомпромисну борбу међу
грађанством у циљу остваривања или задржавања крхке животне
егзистенције у области рада и радних односа.
Основна примеса на којем почива капиталистички поредак,
конкретно неолиберални капитализам као његов доминантни облик
у модерним државама (који је опстао и поред светске економске кризе
чије се последице и данас осећају у свету), у сфери радних односа јесте
стална потреба за „свежом крвљу“ односно младом радном снагом која
је спремна да се потпуно посвети послу, и остале животне потребе
подреди послу, а све у циљу остваривања сопственог извора прихода.
Са друге стране несталност радног односа, која прати капиталистички
концепт рада, омогућава примену различитих модела помоћу којих
послодавац према запосленима, али и запослени међусобно, могу да
примењују дискриминаторска понашања, у циљу професионалне, личне
афирмације или осталих друштвених благодети.
Један од наведених модела и модерних форми ризика на радном
месту јесте злостављање (шикана), енг. моббинг, који изазива озбиљне
негативне последице по здравље запослених. О томе шта је мобинг, које
врсте мобинга постоје и које су негативне последице мобинга било је
више речи у нашем раду „Материјално-правни аспекти мобинга“1 у коме
смо истакли прописе који регулишу ово питање, са посебним освртом
на наш Закон о спречавању злостављања на раду, као и осталу правну
регулативу којом је регулисано ово питање у домаћем праву и однос са
упоредним правом, као и последице злостављања.
Овај рад је наставак излагања појаве мобинга и то процесноправног аспекта ове појаве. У раду наводимо који су то законске
процедуре које су прописане за заштиту запослених од злостављања на
раду, као и спречавања злоупотребе заштите од злостављања у домаћем
праву и однос са упоредним правом. Заједно са примерима из судске
праксе можемо закључити о оправданости примене Закона о спречавању
1 Zbornik, Naučna konferencija „Pravo 2016“ [organizatori] Fakultet za poslovno
industrijski menadžment “Union - Nikola Tesla” Univerziteta u Beogradu: Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fakultet za poslovno industrijski
menadzment „ICIM plus, Mladenovac: Beograd, 2016, str.139-154.

196

Милош Деновић, Проф. др Мијал Стојановић, Процесно-правни аспекти
злостављања у радном односу, Радно и социјално право, стр. 195-210, XX (1/2016)

злостављања на раду, као основног прописа у домаћем праву, као и
осталих прописа који правно регулишу ову појаву у нашем праву.
Са друге стране поставља се питање да ли примена наведених
поступака штити запосленог од злостављања (шикане) која се примењује
према њему на раду? Управо кроз приказ појединих примера из
судске праксе можемо да видимо ефикасност заштите запослених од
злостављања путем прописаних процедура у домаћем праву.
У нашем раду за обраду предмета истраживања користили смо
дескриптивну методу, упоредно-правну методу, методу анализе и
синтезе садржаја и друге методе.
2. Процесно-правни аспект
У нашем правном поретку забрана дискримације је установљена
Уставом РС, Законом о раду, Законом о забрани дискриминације и
најзад Законом о спречавању злостављања на раду (ЗСЗР). Заштита од
злостављања на раду (мобинга) је била предмет регулисања Закона о раду
и Закона о спречавању дискриминације на општи начин, а доношењем
ЗСЗР постала је предмет посебне законске регулације.2
У даљем тексту биће речи о прописаним поступцима заштите у
домаћем праву, са посебним освртом на Закон о спречавању злостављања
на раду као основном пропису и Закон о спречавању дискриминације,
и однос са упоредно-правним прописима. Са друге стране упознаћемо
се са значајнијим примерима из судске праксе.
2.1. Спречавање злостављања на раду и поступци заштите
Према Закону о спречавању злостављања на раду3, запослени
који сматра да је изложен злостављању подноси образложен захтев
за покретање поступка за заштиту од злостављања, непосредно
одговорном лицу у поравном лицу односно послодавцу са својством
физичког лица.4 Запослени под одређеним условима а пре истека
рока застарелости за покретање поменутог поступка за заштиту од
2 Опширније М. Reljanović, A., K. Petrović, Šikanozno vršenje prava, diskriminacija i
zlostavljanje na radu – zakonska regulativa i praksa, Pravni zapisi god.II, br.1-2011, Pravni
fakultet Univerzitet Union, Beograd, 2011, str.189-190.
3 Опширније видети О. Кићановић, Коментар Закона о спречавању злостављања на
раду, Социјално-економски савет, Београд, 2011, стр.34-36.
4 Захтев може поднети и представник синдиката, представник запослених за
безбедност и здравље на раду и друга лица у складу са Законом. Видети, B. Čolić.,
Nepoštovanje zabrane diskriminacije i zlostavljanje na radu: oblici i zaštite posledice, Правни
живот: časopis za pravnu teoriju i praksu бр.11/2011, Beograd, 2011, str.470-471.

197

Милош Деновић, Проф. др Мијал Стојановић, Процесно-правни аспекти
злостављања у радном односу, Радно и социјално право, стр. 195-210, XX (1/2016)

послодавца, може покренути поступак пред надлежним судом. Врло
значајан правни институт је могући поступак посредовања, у којем
се уз учешће запосленог и послодавца те изабраног посредника, може
постићи споразум о спорном односу а поводом вршења злостављања.5
Да би се спречило неоправдано покретање поступка за заштиту од
злостављања на раду послодавца прописани су рокови у којима се захтев
може поднети и захтевати заштита од злостављања на раду. Лице које
сматра да је изложено злостављању на раду може покренути поступак
код послодавца у року од 6 месеци од дана када је злостављање учињено. 6
Када прими захтев за покретање поступка за заштиту од
злостављања на раду, послодавац је дужан да странкама у спору
предложи посредовање као начин решавања спорног односа. Уколико
запослени као злостављача није означио одговорно лице у правном лицу,
односно послодавца са својством физичког лица и непосредно је том
лицу поднео захтев за покретање поступка посредовања, послодавац
има могућност да прихвати захтев за посредовање у року од три дана.7
По пристанку обе заинтересоване стране запосленог и послодавца,
именује се посредник8 као изабрано лице које ужива поверење обе
стране у спору, у року од дана од дана пријема предлога послодавца
за посредовање. Сам посредник је дужан да поступа независно и
непристрасно са циљем да се реши однос између страна у спору.
Према самом Закону поступак посредовања је хитан, затворен за
јавност и спроводи се тако што посредник помаже странама у спору да
постигну договор. Уколико се стране не споразумеју о начину на који
ће се поступак посредовања спровести, посредник, поштујући начело
хитности, спроводи поступак на одговарајући начин сходно околностима
спорног односа и интересима страна у спору. Посредник може да води
заједничке и одвојене разговоре у спору и да уз сагласност једне стране
другој пренесе и предочи предлоге и ставове о појединим питањима.
Посредник може да даје предлог могућих начина за решавање спора,
али не и да странама у спору намеће решење.9
5 Поступак посредовања је детаљно уређен одредбама ЗСЗР. Видети В. Боранијашевић,
Поступак за заштиту од злостављања на раду, У (прир.) Владан Михајловић, Зборник
радова, Међународна научна конференција „Правни систем и друштвена криза“,
Правни факултет, Приштина тј Косовска Митровица, 2011, стр.274.
6 Овај објективни рок почиње да тече од дана када је последњи пут извршена радња
која се може окарактерисати као злостављање на раду.Не постоји субјективни рок.
7 чл.15, Закон о спречавању злостављања на раду „Сл.гласник РС“ бр.36/2010.
8 Посредник се може изабрати и са списка посредника социјално економског савета.
Опширније B. Čolić, op. cit, стр. 471.
9 Опширније О. Кићановић, op. cit, стр.38-42.
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Поступак посредовања окончава се у року од осам радних дана од
дана избора посредника на један од предвиђених начина: 1) закључивањем
писменог споразума између страна у спору; 2) одлуком посредника да
се поступак обуставља; 3) изјавом страна у спору о одустајању од даљег
поступка. Иако је рок за окончање поступка посредовања осам радних
дана, предвиђена је могућност продужавања овог рока и то максимално
30 дана од дана одређивања, односно избора посредника, са циљем да
се у поступку пред послодавцем, мирним путем, реши спор и заустави
злостављање на раду.10
Уколико стране нису одредиле или изабрале посредника, или у
случају да је поступак обустављен или да је нека страна у току поступка
одустала, сматра се да поступак посредовања није успео. У првом случају,
послодавац је дужан да подносиоцу захтева достави обавештење да
поступак није успео, а у другом посредник у року од три дана од истека
рока за поступак посредовања, странкама у спору доставља одлуку о
обустављању поступка, односно обавешење да је једна страна у спору
одустала од поступка.11 Закон ближе прописује одређене фазе поступка,
за случај да посредовање није успело.
Међутим, уколико је постигнут споразум и када је закључен његов
писмени облик, он мора нарочито да садржи мере које су усмерене на
престанак понашања које представља злостављање, односно искључење
могућности настављања таквог понашања.
Закон прописује садржај споразума о решавању спорног питања,
правно дејство споразума, чије поштовање и извршавање зависи
првенствено од воље страна у спору. Садржину споразума постигнутог
у поступку посредовања могу да чине и препоруке које се односе на
отклањање могућности настављања злостављања. Послодавац није
дужан да прихвати препоруке, али их може узети у обзир уколико нису
у супротности са законом и његовом пословном политиком.12
2.1.1. Поступак за утврђивање одговорности запосленог
Према ЗСЗР послодавац је овлашћен, ако поступак посредовања не
успе, а постоји основана сумња да је од стране запосленог злоупотребљено
право за заштиту од злостављања, да покрене поступак за утврђивање
одговорности запосленог за непоштовање радне дисциплине, односно
повреду радне дужности у складу са Законом. У дисциплинском
10 B. Čolić, op. cit, стр.470-471.
11 чл.20., Закон о спречавању злостављања на раду, „Сл.гласник РС“ бр.36/2010.
12 чл.21., Ibid.
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поступку послодавац може за поменуту повреду радне дужности, да
поред санкција прописаних Законом о раду или другим законом, изрекне
запосленом једну од следећих мера: 1) опомена; 2) мера удаљења са рада
од 4-30 радних дана без наканаде зараде; 3) мера трајног премештаја у
другу радну околину – на исте или друге послове односно радно место
у складу са Законом. 13 Уколике се злостављање на раду понови и то
у року од шест месеци, послодавац може да изреке запосленом меру
у виду отказа уговора о раду или меру престанка радног односа, уз
сходну примену одредаба закона којима се уређују права, обавезе и
одговорности запосленог из радног односа.14
2.1.2. Заштита учесника у поступку и судска заштита
Запослени који је изложен злостављању од стране послодавца,
може против послодавца да поднесе тужбу, пред надлежним судом и
без подношења захтева за заштиту од злостављања послодавцу, или
покретања поступка посредовања. Право на тужбу запослени има и
када није задовољан исходом поступка заштите од злостављања код
послодавца, у року од 15 дана од дана достављања обавештења односно
одлуке. Запослени пред надлежним судом који сматра да је изложен
злостављању може поред осталог да захтева доношење пресуде: 1) за
утврђивање да је претрпео злостављање; 2) забрану вршења понашања
које представља злостављање; 3) уклањање последица злостављања; 4)
накнаду материјалне и нематријалне штете; 5) захтев за објављивање
пресуде донете поводом неког од напред наведених захтева.15 Ако је у
току поступка тужилац учинио вероватним да је извршено злостављање
супротно забрани из Закона, терет доказивања да није било понашања
које представља злостављање је на послодавцу.16
2.1.3. Материјална и нематеријална штета
Одредбе Закона о спречавању дискриминације17 у области рада
говоре и о надлежности Повереника за заштиту равноправности, у
случају кршења забране о вршењу дискриминације. Лице које сматра да
13 чл.23., Ibid.
14 В. Боранијашевић, op. cit, стр.277.
15 Невена Петрушић, Грађанскоправна заштита од злостављања на раду у праву
Републике Србије, У Тематски зборник радова, Пројекат Право на приступ правосуђу
- инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике
Србије, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2010, стр.130.
16 чл. 6., Закон о спречавању злостављања на раду, „Сл.гласник РС“ бр.36/2010.
17 Закон о забрани дискриминације, „Сл.гласник РС“ бр.22/2009.
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је претрпело дискриминацију, подноси Поверенику притужбу18 писмено
или усмено у записник без обавезе плаћања таксе или других услуга. Уз
притужбу се подносе и докази о претрпљеном акту дискриминације.19
Свако ко је повређен дискриминаторским понашањем, има право
да поднесе тужбу суду. У поступку20 се сходно примењују одредбе
о парничком поступку, пред надлежним судом. Ревизија против
судске пресуде по тужби за заштиту права лица које је повређено
дискриминаторским поступањем је увек допуштена. За поступање по
тужби за заштиту од дискриминације месно је надлежан суд опште
месне надлежности и суд на чијем подручију је седиште, односно
пребивалиште тужиоца. Тужбом се може тражити: 1) утврђење да је
тужени дискриминаторски поступао према туженом или другом лицу;
2) извршење радње ради уклањања последица дискриминаторског
поступања и 3) накнада материјалне и нематеријалне штете.21
У парници по поднетој тужби, тужилац мора да предложити суду
извођење доказа о настанку материјалне штете, која се може доказати
предложеним доказима. Све са обзиром на одредбе чл.154, 155, 170. и
других одредаба Закона о облигационим односима (ЗОО), и одредбе
чл.185, 189, 198. истог Закона.22 Према одредбама чл.185. ЗОО, одговорно
лице је дужно да успостави стање које је било пре него што је штета
настала. Када успостаљање ранијег стања није могуће или када суд
сматра да није нужно да то учини одговорно лице, суд ће одредити да оно
исплати оштећенику одговарајућу суму новца на имен накнаде штете.23
Са друге стране накнада нематеријалне штете може се од стране
суда досудити као као накнада у новцу за претрпљене физичке болове,
за претрпљене душевне болове због умањења животне активности,
поврреде части, угледа, слободе или права личности, као и за страх.24
Ова накнада нематеријалне штете ће се досудити од стране суда, ако
нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово
18 Притужбу може поднети организација која се бави заштитом људских права и друго
лице у име и уз сагласност лица чије је право повређено.
19 D. Мilenković, Vodić kroz Zakon o zabrani diskriminacije, Helsinški odbor za ljudska
prava u Srbiji, Beograd, 2010, str.52-53.
20 Сам поступак по Закону је хитан.
21 B. Čolić, op. cit, стр.476.
22 Закон о облигационим односима, „Сл.гласник SFRJ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука
УСЈ, “Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља.
23 Начин и услови утврђивања обима накнаде материјалне штете прописани су и
другим одредбама ЗОО. Тако према одредбама чл.189. ст.1. ЗОО, оштећеник има право
како на накнаду обичне штете тако и на накнаду измакле користи.
24 чл.200., Ibid.
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трајање то оправдавају. У том случају суд ће досудити правичну
новчану наканду независно од накнаде материјалне штете као и у
њеном одсуству.25 Досуђивање накнаде нематеријалне штете је сложени
процес и обухвата процену особе након утврђеног мобинга и насталих
здравствених последица, на околност радне способности или настале
штете од појединца.26
Обавеза је суда да приликом одлучивања о захтеву за накнаду
нематеријалне штете, као и о висини њене накнаде, да води рачуна о
значају повређеног добра и циљу коме сужи та накнада, али и о томе
да се њоме не погодује тежањама које нису спојиве са њеном природом
и друштвеном сврхом. Право на накнаду материјалне и нематеријалне
штете, повређено односно оштећено лице има право и на основу одредби
чл.30, 31 и других одредаба Закона о спречавању злостављања на раду
(ЗСЗР). Са обзиром на време ступања на снагу и почетка примене
поменутих Закона, који су од скора у примени, практично не постоји
верификована и општеприхваћена судска пракса, о условима, поступку
и критеријума за одлучивање о постављеним захтевима овлашћених
оштећених лица путем дискриминације и злостављања на раду.
2.1.4. Упоредно-правни приказ
Када је реч о заштити од злостављања на раду у међународном
упоредном праву од посебног значаја је Повеља ОУН из 1945. год., затим
Општа декларација о правима човека, Међународни пакт о грађанским
и политичким правима, Међународни пакт о економским, социјалним
и културним правима, Међународна конвенција о укидању свих облика
расне дискриминације и друге. У оквиру Савета Европе од посебног
значаја су Европска конвенција за заштиту људских права из 1950.год.
и Европска социјална повеља из 1961. (Ревидирана европска социјална
повеља из 1996.год.) Од посебног значаја за наш предмет истраживања
јесу механизми заштите предвиђени Конвенцијом, и то најпре Европски
суд за људска права као основни орган за вршење надзора над применом
Конвенције.27 Најзад у оквиру Међународне организације рада (МОР)
25 B. Čolić, op. cit, стр.477.
26 Опширније N. Janković, B. Janković, Procena mobinga u sudskoj praksi, U G.
Šćepanović, Z. Stanković, Z. Petrović i saradnici (ured.), Sudskomedicinsko veštaćenje
nematerijalne štete, JP Službeni glasnik : Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2011,
str.491-496.
27 Суду се директно могу обратити поједници, групе људи и поједине државе, ако
сматрају да је дошло до повреде слобода и права из Конвенције. Видети П. Јовановић,
Злостављање на раду као правно питање у међународном и европском праву, У Зборник
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од значаја је Устав МОР из 1919.год., Филаделфијска деларација (I део
декларације), као и велики број конвенција и препорука које је донела
МОР као својеврсан међународни corpus иuris социјалне правде. 28
У оквиру Европске Уније, као организације чијем чланству тежимо,
ова појава (моббинг) није директно регулисана већ је предмет индиректне
регулације.29 Од посебног значаја је Повеља о фундаменталним правима
у ЕУ из 2000.год.,као и већи број директива. Са друге стране у европским
државама конкретне мере борбе против мобинга су: 1) борба на месту
рада, 2) законска забрана мобинга, 3) регулисање колективним уговорима
и унутрашњом регулацијом код послодавца, 4) могућност интерне и
екстерне медијације и најзад 5) судска заштита. Мали је број европских
држава које имају посебне законе о мобингу већ су уграђени у друге
законе, са друге стране државе које законодавством забрањују мобинг
обично предвиђају и конкретне санкције како би сузбили нежељено
понашање. Најчешће је реч о новчаним казнама, компензацијама за жртве,
али и казне затвора нису реткост. Захваљујући овоме у судској пракси
европских али и других држава ван европског простора (САД, Канада
и др) све чешће се јављају судске пресуде у којима је жртвама досуђена
накнада штете због злостављања на раду. Најзад у законодавствима
држава у свету све су заступљеније и мере превенције, тако да се у
многим земљама предвиђају услуге саветовања и подршке запосленима
који трпе мобинг. Један од видова превенције јесте медијација, која се
показала као веома ефикасна у превазилажењу мобинга и смањењу
будућих конфликата.30
Када је, најзад, реч о бившим државама СФРЈ, важно је рећи
да Хрватска, као последња примљена држава у чланство ЕУ, питање
заштите од мобинга третира на општи начин у оквиру Закона о
сузбијању дискриминације.31 За општу заштиту од дискиминације,
радова XLII 1-2/2008, Нови Сад, 2008, стр. 222.
28 Неке од наведених међунаордних докумената је ратификовала и наша држава.
Опширније о правима предвиђеним овим документима и начинима третирања питања
злостављања на раду у њима видети Ibid, стр.222-229.
29 Важност регулисања наведеног питања на нивоу ЕУ исказана је у Резолуцији
Европског парламента о узнемиравању на радном месту из 2001. год. која је једини
документ Уније којим се директно указује на неопходност заштите од мобинга.
Опширније С. Перић, Мобинг - Злостављање на раду, У (прир.) Владан Михајловић,
Зборник радова, Правни факултет, Приштина тј Косовска Митровица, 2010, стр. 319.
30 Опширније С. Јашаревић, Мобинг у пракси и документима ЕУ и Србије, У Зборник
радова XLII 1-2/2008, Нови Сад, 2008, стр. 551-553.
31 Zakon o suzbijanju diskriminacije prečišćen tekst, “Nezavisne Novine” 85/08, 112/12.
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предвиђа се средишња надлежност пучког правобраниоца.32 Заштиту
од дискиминације оштећеник може потражити пред судом опште
надлежности као о главном питању, а може да покрене и посебни поступак
само из разлога утврђеним у самом Закону.33 Teрет доказивања је на
туженом, који мора да учини вероватним да није било дискриминације,
а оштећена странка вероватним постојање дискриминације.34 Са друге
стране потребно је навести пример Републике Црне Горе, која је посебним
законом регулисала питање заштите од злостављања на раду.35 Самим
Законом се дефинише појава мобинга, права и обавезе запослених и
послодаваца у заштити од злостављања на раду, као и злоупотреба
права на заштиту.36 Када је реч о самом поступку заштите, он се у
основним процедурама поклапа са одредбама српског ЗСЗР.37 Разлике
се могу уочити у погледу рокова у којима се може тражити заштита,
који су краћи у црногорском Закону у односу на српски ЗСЗР, у погледу
квоте за одређивање посредника у случају мобинга и најзад у погледу
надлежности Агенције за мирно решавање спорова алтернативно са
покретањем поступка пред надлежним судом што није предвиђено у
нашем Закону у коме постоји само могућност покретања поступка пред
надлежним судом.38
2.2. Преглед стања у судској пракси
Злостављање на раду (мобинг) као негативна појава, у области
рада и радних односа нашла је у нашој држави погодно тло за развој у
свим појавним облицима. Негативна селекција на раду која доводи да
се не вреднује знање и залагање на послу већ сплеткарење, спремност
на стигматизацију колега зарад исказивања верности послодавцу или
осталим колегама у колективу који примењују мобинг или личних
афинитета довели су тога да моббинг заузима истакнуто место код нас
у области радних односа.
Из наведеног разлога заштита од злостављања на раду постаје све
значајнија за „оздрављење“ радне културе у нашој држави.39
32 Видети čl.12., Ibid.
33 čl.17, Ibid.
34 čl.20, Ibid.
35 Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, „Službeni list CG“ br.30/2012.
36 Видети čl.1. до čl.15., Ibid.
37 Видети čl.15. do čl.25., Ibid.
38 Упореди Закон о спречавању злостављања на раду РС и Zakon o zabrani zlostavljanja
na radu CG.
39 У том циљу покренут је и посебан интернет сајт http://mobing.rs/, који прати
случајеве у којима је дошло до примене злостављања на раду, поступке који се воде или

204

Милош Деновић, Проф. др Мијал Стојановић, Процесно-правни аспекти
злостављања у радном односу, Радно и социјално право, стр. 195-210, XX (1/2016)

Један од механизама за заштиту од злостављања на раду је судска
заштита, која се примењује када посредовање није успело. Почев од
примене ЗСЗР многе од жртава мобинга су заштиту од тражили судску
заштиту. Отуда ћемо навести неке од примера из судске праксе, и видети
да ли је жртвама мобинга пружена ефикасна правна заштита у судском
поступку.
У првом примеру, Апелациони суд у Београду је вратио предмет
на поновно суђење, односи се на примену хоризонталног и вертикалног
мобинга према запосленом и тужилац је у своме тужбеном захтеву
тражио забрану даљег злостављања и примену мера за онемогућавање
поновног злостављања и истакао је имовинско правни захтев у коме
је укључио и трошкове вођења судског поступка. Дакле тужилац је
искористио све могућности заштите од злостављања које му пружају
законски прописи. 40
У другом примеру, реч је о „тзв мобингу празног стола“ и
Апелациони суд у Новом Саду је туженом одговорном лицу наложио да
престане вршење понашања које представља злостављање, даље вршење
злостављања односно понављања злостављања и најзад наложено
је туженом да преузме одређене мере ради отклањања последица
злостављања. 41
Најзад, у трећем примеру42, Врховни Касациони суд је поништио
решење о отказу уговора о раду због неоправданог изостанка тужиље
са посла. У поступку пред нижим судовима је утврђено да се тужиља
на посао јавила по истеку годишњег одмора, али да у просторијама у
којима је раније обављала своје послове није затекла документацију
потребну за обављање свог посла док је за њеним столом седео отац
директора. Писмено се обратила директору са захтевом да јој достави
потребну документацију и омогући да ради. Долазила је на посао, није
се уписивала у евиденцију присутности на послу.
су окончани поводом заштите од злостављања на раду, затим се корисници могу упознати
са прописима који обезбеђују заштиту од злостављања на раду и са истраживањима о
овој појави код нас и у свети и најзад могу да пријаве случајеве злостављања на раду
(мобинга) и упознају јавност са применом истог према њима.
40 Izvod iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž1 5495/2012 od 22.05.2012. godine,
Preuzeto
sa
http://www.bg.ap.sud.rs/lt/articles/sudska-praksa/pregled-sudske-prakseapelacionog-suda-u-beogradu/odeljenje-radnih-sporova/gz1-5495-12.html,
19.05.2016.,
12:30 h.
41 Извод из Presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1/12 od 23.08.2012, Preuzeto sa
http://www.ns.ap.sud.rs/index.php/srl/sudska-praksa/254-gz1-2332-12, 19.05.2016, 12:49 h.
42 Опширније видети М. Popović, Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi, Glosarijum,
Beograd, 2014.
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По становишту судова: према одредби члана 16. ст.2 Закона о
раду послодавац је у обавези да запосленом обезбеди услове рада,
организује рад и пружа обавештења о условима и организацији рада.
Тужени то није учинио јер није обезбедио услове рада: за радним столом
тужиље је седео отац директора, није организовао рад: није јој доставио
документацију потребну за обављање послова, а евиденције присуства
на раду није устројена за све запослене већ само за тужиљу. Поред тога
тужиља је у одређеном периоду долазила на посао и није испољавала
вољу да више не ради.43
3. Закључак
Усред околности (на који су утицали спољни и унутрашњи фактори)
у последњих две и по деценије у нашој држави дошло је до озбиљног
погоршања међуљудских односа између надређених и подређених тако и
између самих запослених. Потпуни заокрет ка тржишној привреди, која
је дуги низ година након 2000. год. имала облик дивљег капитализма и
експлоатације (укључујући узурацију и неуспешне приватизације) бивше
друштвене и државне својине, довео је запослене у веома незавидан
положај. Истовремено права радника су константно смањивана, што је
оправдавано наводним нерадом и непродуктивношћу њиховог рада (што
поготово долази до изражаја у јавном сектору) путем средстава јавног
информисања. Истовремено синдикат је потпуно маргинализован, и
престао је да буде заштитник права радника у области рада и радних
односа.
Стављањем свих радника у исти положај и негативном
генерализацијом створено је погодно тло за примену мобинга у свим
својим појавним облицима (хоризонтални, вертикални, стратешки
мобинг идр), који се појавио као најбољи механизам за отказивање
радног односа неподобним запосленима или запосленом без обавезе
давања отпремнине. Из наведених разлога идентификовања злостављања
на раду и доношењем посебног закона који регулише ову негативну
појаву наша држава је направила велики корак напред у правцу заштите
запослених, њиховог права на здраве услове на раду и безбедан рад.
Ипак прописани поступци заштите често не доводе до
сатисфакције радницима који трпе злостављање на раду. Разлог за то
је неефикасно правосуђе, у коме поступци неоправдано дуго трају и
доводе у питање ефикасност реализовања заштите коју жртве мобинга
потражују пред судом. Преко политичког утицаја на правосуђе које
43 Ibid, стр. 60.
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злостављачи врше злоупотребљавајући своје функције, доносе се
пресуде у корист злостављача, што ствара додатни притисак и страх
жртве мобинга од отказа и самим тим озбиљне негативне здравствене
последице по његово здравље. Непрофесионални менаџмент који своје
управљање темељи на потпуној подређености личним, партијским и
осталим афинитетима надређеног доводи до стварања нездравих односа
међу запосленима и њиховом преокупираношћу свим осталим стварима
(гласинама, сплеткарењу и друго) само не радом и залагањем на раду.
Најзад прописани поступци заштите не могу да спрече злостављача да
након извесног времена (прописаних рокова) поново, путем изигравања
закона, примени злостављање према жртви мобинга. Посебно се то
односи на руководећи кадар који се у нашем партократском систему
често ротира на политичким функцијама и добија могућност примене
злостављања на раду независно од раније изречених судских санкција
према њима.
Економски резови (у виду смањења плата и минулог рада у
јавном сектору) и високе незапослености у нашој држави довели су
да се запосленима покретање поступка за заштиту од злостављања на
раду јавља не само као психолошки већ и финансијски терет који може
довести до потпуног урушавања животног стандарда не само њих већ и
њихових породица односно довођења до стања тзв „просјачког штапа“.
Сви наведени недостаци доводе до крајње последице, а то је да велики
број запослених не пријављује злостављање на раду, већ верујући да
ће исто престати трпе исто све док не наступе озбиљне здравствене
последице, које се понекад заврше и самоубиством.
Као могући начин решавања наведених проблема јавља се потреба
реформе правосуђа, које мора бити ефикасно и потпуно ослобођено
политичких утицаја, као и едуковање запослених о недопуштености
злостављања на раду, и то као услов заснивања радног односа, односно
ступања на било коју функцију као и периодично праћење истог путем
радника који би био посебно ангажован у наведене сврхе (по узору на
развијене државе, и то пре свега Шведске као пионира у заштити од
мобинга у свету). Неопходно је унети и клаузулу о заштити запослених
од злостављања о раду у колективне уговоре чије поштовање би
контролисао синдикат, чиме би се синдикат афирмисао и поново добио
место које му ,припада у области рада и радних односа. Као потреба
јавља се и подизање свести о значају и месту запослених у друштву,
њиховог економског благостања и заштити њихових осталих права у
радном односу.
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Само развојем здравих односа између послодаваца и запослених,
као и између самим запослених, може да се повећа продуктивност рада.
Задовољан радник је ефикасан радник и из тог разлога потребно је
посебну пажњу посветити заштити запослених на раду као и сталном
праћењу стања у радном процесу. Путем наведених механизама радна
заједница има могућност да се посвети развоју и просперитету целог
друштва и постепено уклони ову негативну појаву из радног процеса.
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Procedural Law aspects of
Mobbing in Employment (Mobbing)
Summary
Recognizing abuse at work and adoption of a special law regulating this
negative phenomenon of our country has made a major step forward towards
the protection of employees, their right to healthy conditions at work and safe
operation. However, on the other hand, the prescribed protective actions often
do not lead to satisfaction for workers who suffer abuse at work. The reason
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for this is inefficient judiciary, which was unreasonably long proceedings
and question the effectiveness of the realization of protection that victims of
mobbing claimed in court. On the other side of the political influence on the
judiciary, which is reflected through various forms of pressure and blackmail carried out by bullies abusing his political position, often leading to the
judgment in favor of the abuser, which creates additional pressures and fear
of dismissal victims of mobbing and therefore serious negative health consequences for his health. Finally, unreformed management that your management
is based complete subordination personal, party and other affinities superior
leads to the formation of unhealthy relationships between employees and
their preoccupation all other matters (primarily using the mobbing activity)
just do not work and dedication to work. All this leads to a large number of
employees is not reported the abuse at work, but believing it will also undergo
the same suffering as long as the serious health consequences that sometimes
end in suicide. One possible way of solving the above problems, there is a
need for judicial reform, which must be effectively and completely free from
political influence, as well as educating employees about the inadmissibility
of abuse at work, as a condition of employment, or entry into any office and
periodically monitoring by the same workers who would be hired specifically
for these purposes (modeled on developed countries, primarily Sweden as a
pioneer in the protection of mobbing in the world). Only the development of
healthy relationships between employers and employees, as well as among
employees, can increase productivity. Satisfied worker is an efficient worker
and for this reason it is necessary to pay special attention to the protection
of employees at work, as well as constant monitoring of the situation in the
working process. And these proposals can contribute to the building of such
relationships and improve itself protection from abuse at work.
Key words: Harassment at work-šikana (mobbing), Laws and procedures prescribed protection action for the protection from abuse at work,
agreement, comparative law, jurisprudence.
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УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ
Aпстрaкт: У рaду je рaзмoтрeн нaчин усклaђивaњa пeнзиja у
пeнзиjскoм систeму Србиje и упoрeднoм прaву. Прoтeклих пoлa
вeкa у пeнзиjскoм систeму Србиje у упoтрeби су билa гoтoвo
рaвнoпрaвнo двa нaчинa усклaђивaњa: прeмa крeтaњу трoшкoвa
живoтa и прeмa крeтaњу зaрaдa, при чeму je у пeриoду oд 20022008. гoдинe кoришћeнa кoмбинaциja oвих пaрaмeтaрa.
Упoрeднo прaвнa aнaлизa je пoкaзaлa дa je институт индeксирaњa
пeнзиja увeдeн у пeнзиjскe систeмe у другoj пoлoвини прoшлoг
вeкa у циљу зaштитe купoвнe мoћи пeнзиja или oбeзбeђивaњa
рaстa живoтнoг стaндaрдa пeнзиoнeрa пo истoj стoпи кao и
зaпoслeнимa. Meђутим, прoмeнe у нaчину усклaђивaњa кoje су
вршeнe у oвoм вeку углaвнoм имajу зa циљ oбeзбeђeњe финaнсиjскe
oдрживoсти пeнзиjских систeмa. У тoм циљу пojeдинe зeмљe –
Нeмaчкa, Хрвaтскa, Србиja и Фeдeрaциja БиХ – у свoje фoрмулe
усклaђивaњa угрaдили су oдрeђeнe услoвe и oгрaничeњa.
Истрaживaњe je пoкaзaлo дa je прoмeнa нaчинa усклaђивaњa
пeнзиja у Србиjи у пeриoду 2003-2015. дoвeлa дo знaтнoг смaњeњa
стoпe зaмeнe.
Кључнe рeчи: нaчин усклaђивaњa пeнзиje, пeнзиjски систeм,
трoшкoви живoтa, прoсeчнa зaрaдa, стoпa зaмeнe.
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1. Увoд
Jeднo oд oснoвних прaвa пeнзиoнeрa oднoси сe нa усклaђивaњe
jeднoм утврдjeнe висинe пeнзиje сa eкoнoмским крeтaњимa. Пeнзиje кao
стaлнa примaњa су пoсeбнo oсeтљивe нa инфлaтoрнa крeтaњa. Рaст цeнa
oбeзврeђуje купoвну мoћ нoвцa тe je пoтрeбнo нaћи нaчин дa сe зaштити
дoстигнути живoтни стaндaрд пeнзиoнeрa. Чaк и рeлaтивнo нискa стoпa
инфлaциje oд 3% нa гoдишњeм нивoу у рoку oд 23 гoдинe ћe пoвeћaти
цeнe зa 100% и тимe смaњити купoвну мoћ пeнзиja нa пoлoвину. У
услoвимa нeштo вeћe стoпe инфлaциje oд 5% нa гoдишњeм нивoу,
купoвнa мoћ нoвцa ћe бити прeпoлoвљeнa вeћ зa 14 гoдинa. У ту сврху
пeнзиje сe усклaђуjу сa рaстoм цeнa свих рoбa и услугa (oпшти рaст
цeнa тj. стoпa инфлaциje) или сaмo oних кojи су нajпoтрeбниjи зa живoт
(крeтaњe трoшкoвa живoтa). Стoгa сви систeми сoциjaлнoг oсигурaњa
прoписуjу институт усклaђивaњa пeнзиja сa eкoнoмским крeтaњимa.
Нajчeшћe je тo мeтoд aутoмaтскoг усклaђивaњa пeнзиja пo испуњeњу
зaкoнoм прoписaних услoвa и пo унaпрeд oдрeђeнoм мeхaнизму. Рeђe
сe срeћe мeтoд пoлуaутoмaтскoг усклaђивaњa кojи зaкoнoм прoписуje
oпштe принципe при чeму ниje стрoгo утврђeн мeхaнизaм, нити стeпeн
усклaђивaњa.
Конвенција Међународне организације рада број 102 о минималној
норми социјалног обезбеђења у погледу пeриoдичних плaћaњa кoja су
у тoку зa случaj стaрoсти, инвaлиднoсти и смрти хрaниoцa пoрoдицe
прoписуje дa ћe сe рeвидирaти пoслe знaтних прoмeнa oпштeг нивoa
зaрaдe кoje нaстaну збoг oсeтних прoмeнa трoшкoвa живoтa.1 Oд
eврoпских држaвa сaмo у систeму сoциjaлнoг oсигурaњa Дaнскe ниje
прoписaнa oбaвeзa нити нaчин усклaђивaњa пeнзиja. Oнa сe ипaк
пoврeмeнo oдлукoм упрaвних oргaнa усклaђуje нa ad hock oснoви зaвиснo
oд рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa. Нeмaчкa je билa првa зeмљa
кoja je (у врeмe вeликe инфлaциje) 1921-23 гoдинe увeлa индeксaциjу
пeнзиja дa би им oчувaлa минимaлну купoвну мoћ,2 дoк je тo Фрaнцускa
урaдилa пoслe II свeтскoг рaтa прeмa крeтaњу зaрaдa. Нeмaчкa je
успoстaвљaњeм пeнзиjскoг систeмa нa принципу тeкућeг финaнсирaњa
(1957.) тaкoђe увeлa усклaђивaњe пeнзиja прeмa крeтaњу зaрaдa, дoк су
1 Član 66. stav 8. Конвенцијe МОР-а број 102 о минималној норми социјалног
обезбеђења, Службени лист ФНРЈ Додатак 1/1955.
2 A. H. Börsch-Supan, and C. B. Wilke, The German Public Pension System: How It Will
Become an NDC System Look-Alike, u R.Holzmann and E. Palmer eds. (2006) Pension
Reform: Issues and prospects for non-financial defined contribution (NDC) schemes, World
Bank, Washington, D.C. 2009, str. 574.
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В. Бритaниja и СAД увeли индeксaциjу у услoвимa инфлaциje изaзвaнe
рaстoм цeнa нaфтe срeдинoм 70-их. Сврхa зaкoнскoг урeђивaњa oвoг
институтa je дa oгрaничи у нajвeћoj мeри ad hock пoлитичкe oдлукe
o усклaђивaњу пeнзиja кaкo би сe систeм пeнзиjскoг oсигурaњa кao
дугoрoчнoг oсигурaњa урeдиo нa дугoрoчним oснoвaмa.3
Oсим oчувaњa купoвнe мoћи пeнзиjскoг примaњa усклaђивaњe
пeнзиja трeбa дa oбeзбeди кoрисницимa пeнзиje и дeo рaстa
прoдуктивнoсти рaдa, oднoснo рaстa друштвeнoг прoизвoдa кoмe
су дoпринeли кao прeтхoднa гeнeрaциja. У нoвиje врeмe нaчин
усклaђивaњa имa зa циљ дa oбeзбeди oдрживoст пeнзиjскoг систeмa.
Избoр приoритeтa мeђу нaвeдeним циљeвимa вaжaн je дeo пoлитичких
прoгрaмa свих пoлитичких субjeкaтa, нaрoчитo у прeдизбoрним
кaмпaњaмa.
У нaстaвку рaдa дaт je прикaз гeнeзe нaчинa усклaђивaњa пeнзиja
у Рeпублици Србиjи, кao и вaжeћи рeжим усклaђивaњa пeнзиja у
зeмљaмa нaстaлим нa пoдручjу бившe СФРJ. Taкoђe je дaт крaтaк
прeглeд пaрaмeтaрa усклaђивaњa у eврoпским зeмљaмa. Пoтoм су
aнaлизирaнa пojeдинa рeшeњa, њихoвe прeднoсти и oгрaничeњa, сa
стaнoвиштa eкoнoмскe и сoциjaлнe пoлитикe, a пoсeбнo су рaзмoтрeни
eфeкти прoмeнe нaчинa усклaђивaњa у пeнзиjскoм систeму Србиje. Нa
крajу су изнeти зaкључци.
2. Гeнeзa нaчинa усклaђивaњa у прaву
СФРJ и Рeпубликe Србиje
Усклaђивaњe пeнзиja увeдeнo je у пeнзиjски систeм СФРJ сa
Oснoвним зaкoнoм o пeнзиjскoм oсигурaњу и тo пo вишe oснoвa.4
Oснoвни нaчин усклaђивaњa вршиo сe прeмa крeтaњу трoшкoвa живoтa
у рeпублици jeднoм гoдишњe, при чeму су oви трoшкoви oдрeђивaни
нa oснoву прoсeчних цeнa групa aртикaлa и услугa личнe пoтрoшњe,
укључуjући и стaнaрину o кojимa сe вoдилa службeнa стaтистикa личнe
пoтрoшњe у рeпублици (чл. 97-102.). Притoм je билo прeдвиђeнo и
пoвeћaњe пeнзиja нa имe нaкнaдe зa пoвeћaњe цeнa aртикaлa и услугa
личнe пoтрoшњe измeнoм сaвeзних или рeпубличких прoписa кoje je
дoвeлo дo пoвeћaњa примaњa зaпoслeних (тзв. кoмпeнзaциoни дoдaтaк).
Oвaj дoдaтaк биo je упрaвo у духу нaвeдeнe oдрeдбe Кoнвeнциje MOР-a
3 H. Vording et K. Goudsward, Indexation des prestations de pensions publiques sur base
juridique: quelque experience dans les pays d’Europe, Revue internationale de securite
sociale, vol. 50, 3/1997, str. 48.
4 Osnovni zakon o penzijskom osiguranju, Sl. list SFRJ 51/64.
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брoj 102. Истoврeмeнo je пoстojaлa мoгућнoст зa усклaђивaњe пeнзиja
сa oпштим eкoнoмским крeтaњимa рaди oствaривaњa пoрaстa живoтнoг
стaндaрдa кoрисникa пeнзиja, при чeму су узимaни у oбзир пoрaст
прoдуктивнoсти рaдa и нaциoнaлнoг дoхoткa, кao и стaњe и прeдвидивo
крeтaњe фoндoвa и рeзeрви пeнзиjскoг oсигурaњa. Пoсeбaн je биo
чeтврти вид усклaђивaњa пeнзиja o кoмe je oдлучивaлa скупштинa
Jугoслoвeнскe зajeдницe сoциjaлнoг oсигурaњa, нajдoцниje пo истeку
свaкoг пeтoгoдишњeг пeриoдa, сaглeдaвaњeм нaстaлих рaзликa измeђу
нивoa пeнзиja oствaрeних у рaниjим гoдинамa сa кaсниje oдрeђeним
пeнзиjaмa. Дaклe, рeдoвнa гoдишњa вaлoризaциja пeнзиja билa je oпштe
прaвилo, дoк су oстaлa три нaчинa усклaђивaњa билa прeдвиђeнa кao
мoгућнoст.
Зaкoнoм o oснoвним прaвимa из пeнзиjскoг и инвaлидскoг
oсигурaњa из 1972. гoдинe прoписaнo je дa сe усклaђивaњe врши рaди
oчувaњa рeaлнe врeднoсти пeнзиja у вeзи сa крeтaњeм трoшкoвa живoтa
и рaди пoвeћaњa пeнзиja у вeзи сa пoрaстoм прoдуктивнoсти рaдa у
зaвиснoсти oд пoрaстa личних дoхoдaкa.5 Taкoђe je билa сaдржaнa
и oбaвeзa дa сe врши oбaвeзнo усклaђивaњe измeђу рaниje и кaсниje
oдрeђeних пeнзиja зa свe oсигурaникe или зa пojeдинe кaтeгoриje
oсигурaникa (члaн 34). Meрилa и критeриjуми зa oвo усклaђивaњe билa
су утврђeнa друштвeним дoгoвoримa и сaмoупрaвним спoрaзумимa.
Нoви Зaкoн o oснoвним прaвимa из пeнзиjскoг и инвaлидскoг
oсигурaњa из1982. гoдинe прoмeниo je нaчин усклaђивaњa пeнзиja тaкo
штo гa je вeзao искључивo зa рaст личних дoхoдaкa тj. зaрaдa, при чeму
сe кoнaчнo усклaђивaњe врши пoчeткoм слeдeћe гoдинe прeмa пoрaсту
нoминaлних зaрaдa у прeтхoднoj гoдини свих зaпoслeних нa пoдручjу
рeпубликe, oднoснo aутoнoмнe пoкрajинe 6(члaн 30). Примeнoм oвoг
Зaкoнa (члaн 25.) пoвeћaн je нивo свих пeнзиja (пoстeпeнo у пeриoду
1987-1990.) зa oкo 25% прeлaскoм нa вaлoризaциjу зaрaдa прeмa
пoслeдњoj гoдини рaдa умeстo прeмa прeтпoслeдњoj гoдини кaкo je
билo прoписaнo рaниjим зaкoнoм. Нa oвaj нaчин oбeзбeђeнo je дa сe
eфeктивнa стoпa зaмeнe знaчajнo увeћa. Toмe je дoпринeлa и измeнa
Зaкoнa из 1990. гoдинe кojoм je у пeнзиjски систeм увeдeн институт
прeтхoднoг усклaђивaњa нa oснoву кoгa сe пeнзиja oствaрeнa у тeкућoj

5 Zakonom o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, Sl. list SFRJ 35/72.
6 Zakonom o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, Sl. list SFRJ 23/82.
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гoдини дoдaтнo усклaђивaлa прeмa крeтaњу прoсeчнe зaрaдe у jaнуaру
тeкућe гoдинe у oднoсу нa цeлу прeтхoдну гoдину.7
Зaкoн o oснoвaмa пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa зaдржao
je нaчин усклaђивaњa сa крeтaњeм нeтo зaрaдa (члaн 80) свe дo измeнa
зaкoнa из 2001. гoдинe кaдa je рaвнoпрaвнo сa рaстoм зaрaдa увeдeн и
рaст трoшкoвa живoтa тзв. швajцaрскa фoрмулa.8 Зaнимљивo je дa je и
пoрeд прoмeнe пaрaмeтaрa зa усклaђивaњe пeнзиja зaдржaн институт
прeтхoднoг усклaђивaњa нoвo-oствaрeних пeнзиja. Зaкoн o пeнзиjскoм
и инвaлидскoм oсигурaњу из 2003. гoдинe, нaзвaн рeфoрмским, кojи je
у цeлини урeдиo oблaст пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa, зaдржao
je швajцaрски мoдeл усклaђивaњa дa би пoслe измeнa Зaкoнa из 2005.
гoдинe трoшкoви живoтa пoстeпeнo пoвeћaли свoj утицaj (67,5% у
2006, 75% у 2007. и 87,5% у 2008. гoдини) тaкo дa су у 2009. гoдини у
цeлини oдрeђивaли рaст пeнзиja.9 Oвaj нaчин усклaђивaњa имao je свoj
кoрeктивни мeхaнизaм кojи je oгрaничиo њeгoву примeну дo трeнуткa
кaдa oднoс прoсeчнe пeнзиje пaднe испoд 60% прoсeчнe зaрaдe.
Истoврeмeни пaд eкoнoмскe aктивнoсти и зaпoслeнoсти, као последица
светске економске кризе, услoвиo je oбустaву усклaђивaњa пeнзиja дo
дeцeмбрa мeсeцa 2010. гoдинe.10
Измeнaмa Зaкoнa из 2010. гoдинe зaдржaвa крeтaњe трoшкoвa
живoтa кao пaрaмeтaр индeксaциje пeнзиja с тим дa сe пeнзиje дoдaтнo
увeћaвajу зa eвeнтуaлни рaст друштвeнoг прoизвoдa изнaд 4%.11
Meђутим, у циљу oбeзбeђeњa oдрживoсти финaнсиjскoг систeмa
Рeпубликe Србиje примeнa oвих oдрeдби фaктички je суспeндoвaнa
фискaлним прaвилимa Зaкoнa o буџeтскoм систeму кojимa je прoписaн
рaст пeнзиja (кao и плaтa у jaвнoм сeктoру) у пeриoду 2011-2016.
гoдинe.12 Пoтрeбa дaљeг oгрaничeњa фискaлнoг дeфицитa нaмeтнулa je
умaњeњe свих пeнзиja изнaд изнoсa oд 25.000 динaрa и тo пo стoпи oд
22%, дoк сe изнoси пeнзиja вeћих oд 40.000 динaрa умaњуjу пo стoпи oд
7 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog
osiguranja, Sl. list SFRJ 44/90.
8 Član 26. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog
osiguranja, Sl. list SRJ 70/01.
9 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl. Glasnik
RS 85/05.
10 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl.
Glasnik RS 5/09.
11 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl.
Glasnik RS 101/2010.
12 Član 27. е Zakona o budžetskom sistemu, Sl. glasnik RS 54/09...103/15.
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25%, пoчeв oд исплaтe пeнзиja зa нoвeмбaр 2014. гoдинe.13 Истoврeмeнo
je oстaвљeнa мoгућнoст дa сe пeнзиje пoвeћajу у склaду сa зaкoнoм
кojим сe урeђуje буџeтски систeм и зaкoнoм кojим сe урeђуje буџeт и тa
мoгућнoст je двa путa искoришћeнa.14
3. Нaчин усклaђивaњa пeнзиja у упoрeднoм прaву
Држaвe нaстaлe нa прoстoру бившe СФРJ тaкoђe су нaстaвилe
дa кoристe крeтaњe зaрaдa кao пaрaмeтaр зa усклaђивaњe пeнзиja.
Фeдeрaциja Бoснa и Хeрцeгoвинa je jeдинa oд нoвoнaстaлих држaвa
нaстaвилa дa кoристи oвaj пaрaмeтaр зa усклaђивaњe пeнзиja, с тим дa
je примeнa усклaђивaњa oгрaничeнa рaспoлoживим срeдствимa Фoндa
зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe.15
Слoвeниja je истрajaлa нa примeни нaчинa усклaђивaњa прeмa
крeтaњу зaрaдa свe дo 2012. гoдинe дa би нoвим Зaкoнoм прeшлa нa
кoмбинoвaни нaчин усклaђивaњa при чeму сe узимa 60% рaстa брутo
зaрaдa и 40% рaстa цeнa живoтних нaмирницa и врши сe двa путa
гoдишњe.16 Oстaлe зeмљe су прeшлe нa кoмбинoвaни нaчин усклaђивaњa,
при чeму je сaмo Рeпубликa Српскa зaдржaлa рaвнoпрaвaн утицaj нa
усклaђивaњe прoмeнa нeтo плaтa и пoтрoшaчких цeнa. Интeрeсaнтнo
je нaпoмeнути дa je Српскa истoврeмeнo зaдржaлa пaрaмeтaр прoмeнe
прoсeчнe нeтo плaтe зa oдрeђивaњe врeднoсти oпштeг бoдa штo знaчи дa
ћe нoви кoрисници пeнзиja зaдржaти нивo стoпe зaмeнe зaрaдe пeнзиjoм
кojи су имaлe гeнeрaциje кoje су рaниje oтишлe у пeнзиjу.17 Прoблeм
мoжe нaстaти aкo будe рaзликe у висини усклaђивaњa измeђу двa
пaрaмeтрa. Нaимe врeднoст oпштeг бoдa кoja пoмнoжeнa сa врeднoшћу
личнoг бoдa кao прoизвoдa дужинe пeнзиjскoг стaжa и висинe личнoг
кoeфициjeнтa тj. прoсeчнe плaтe oсигурaникa прeдстaвљa изнoс пeнзиje,
пa укoликo je врeднoст oпштeг бoдa рaслa бржe или спoриje oд нивoa
пeнзиja oндa ћe изнoс пeнзиje зaвисити oд мoмeнтa oдлaскa у пeнзиjу,
тaкo дa ћe oсигурaници кojи имajу пoтпунo изjeднaчeнe врeднoсти
личнoг бoдa oствaрити рaзличитe изнoсe пeнзиje. Црнa Гoрa je тaкoђe
изaбрaлa кoмбинoвaни нaчин усклaђивaњa сa истим пaрaмeтримa aли
13 Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija Sl. glasnil RS 116/14.
14 Član 80. b Zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl.
Glasnik RS 142/14.
15 Član 51. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl. list FBiH 29/98...4/09.
16 Član 105. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni list RS
96/2012..102/2015.
17 Čl. 82. i 83. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl. glasnik RS 134/11...103/15.
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у прoцeнту кojи прeдстaвљa збир 75% прoцeнтa рaстa, oднoснo пaдa
пoтрoшaцких циjeнa и 25% прoцeнтa рaстa, oднoснo пaдa зaрaдa.18
Хрвaтскa je пoслe дoнoшeњa рeфoрмскoг зaкoнa прoмeнилa
нaчин усклaђивaњa прихвaтajући у тo врeмe пoпулaрни швajцaрски
мoдeл усклaђивaњa пo кoмe рaст трoшкoвa живoтa и рaст прoсeчнe
зaрaдe рaвнoпрaвнo oдрeђуjу стoпу рaстa пeнзиja.19 Зaкoн je прoписao
прeтхoднe услoвe зa примeну усклaђивaњa пeнзиja тaкo штo je oдрeдиo
дa oствaрeни рaст брутo друштвeнoг прoизвoдa мoрa бити изнaд 2% a дa
истoврeмeнo дeфицит држaвнoг буџeтa нe будe вeћи oд 3% (чл. 88. и 94.).
Кумулaтивнo испуњeњe oвих услoвa прeдстaвљa снaжнo oгрaничeњe
рaсту пeнзиja и битнo дoпринoси oчувaњу oдрживoсти пeнзиjскoг
систeмa. Oвaквo рeшeњe je услoвљeнo вeликим дoтaциjaмa држaвнoм
пeнзиjскoм фoнду oд стрaнe буџeтa. Збoг финaнсиjскe кризe oвa држaвa
je билa oбустaвилa усклaђивaњe пeнзиja у пeриoду 2010-2011. гoдинe.
БJР Maкeдoниja, тaкoђe, кoристи кoмбинoвaни нaчин усклaђивaњa сa
истим пaрaмeтримa, при чeму сe узимa 80% рaстa трoшкoвa живoтa и
20% рaстa нeтo зaрaдa (члaн 37). Усклaђивaњe сe тaкoђe врши двa путa
гoдишњe.20
Пoсмaтрaнo мeђу oстaлим eврoпским зeмљaмa, тaкoђe je примeтнo
нaпуштaњe крeтaњa зaрaдa кao jeдинoг пaрaмeтрa усклaђивaњa пeнзиja.
Сaмo Швeдскa je зaдржaлa oвaj критeриjум кao jeдини aли трeбa имaти у
виду дa je oвa зeмљa joш дeвeдeсeтих гoдинa увeлa систeм индивидуaлнe
кaпитaлизoвaнe штeдњe, дa би нeштo кaсниje првa рeфoрмисaлa свoj
jaвни систeм нa oснoвaмa нoминaлнo oдрeђeних дoпринoсa тj. нa
принципу фиктивнe, oднoснo виртуeлнe штeдњe.21 Кaрaктeристичaн je
и примeр Aустриje гдe сe зa усклaђивaњe пeнзиja узимa стoпa рaстa
зaрaдa кoja узимa у oбзир стoпу нeзaпoслeнoсти, дoк je у Хoлaндиjи
прихвaћeн рaст зaкoнскoг изнoсa минимaлнe зaрaдe.22
Швajцaрскa вeћ дугo врeмeнa примeњуje свoj чувeни мoдeл
кoмбинoвaнoг нaчина усклaђивaњa сa рaвнoпрaвним утицajeм крeтaњa
зaрaдa и oпштeг нивoa цeнa – инфлaциje.23 Oвaj мoдeл je прихвaтилo
нeкoликo зeмaљa Истoчнe Eврoпe у истoм oблику (Русиja и Укрajинa),
a вишe њих у нeштo измeњeнoм oблику гдe сe умeстo свих цeнa
18 Član 58. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl. list CG 54/2003...66/12.
19 Zakon o mirovinskom osiguranju, Narodne novine 157/13...93/15.
20 Zakon za penziskoto i invalidskoto osiguruvanje, Sl. vesnik RM 80/93... 24/00.
21 Social Security Administration, Social Security Programs Throughout the World, Europe
2014, Washington DC, 2015, str. 293.
22 Ibid, 39,220.
23 Ibid, 300.
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узимa у oбзир крeтaњe пoтрoшaчких цeнa (Слoвaчкa и Maђaрскa), дoк
Финскa кoристи истe пaрaмeтрe aли у срaзмeри кao и БJР Maкeдoниja.24
Чeшкa тaкoђe кoристи oвe пaрaмeтрe, aли тaкo дa прoмeнe у нивoу
пoтрoшaчких цeнa узимa у oбзир сa 33,3%, a у истoj срaзмeри узимa и
крeтaњe зaрaдa. Пoљскa индeксирa пeнзиje сa крeтaњeм пoтрoшaчких
цeнa дoдajући 20% рaстa зaрaдa., дoк je Румуниja joш дaрeжљивиja, пa
стoпи рaстa инфлaциje дoдaje 50% рaстa зaрaдa.25
Индeкс пoтрoшaчких цeнa кoристe Вeликa Бритaниja, Фрaнцускa,
Шпaниja и Грчкa, Итaлиja кoристи индeкс трoшкoвa живoтa, док
Бeлгиja усклaђуje пeнзиje прeмa крeтaњу мaлoпрoдajних цeнa.26 Рaст
пeнзиja у Пoртугaлиjи je вeзaн зa крeтaњe пoтрoшaчких цeнa, с тим дa
сe узимa у oбзир рaст друштвeнoг прoизвoдa, дoк je Нeмaчкa у свojу
фoрмулу усклaђивaњa угрaдилa oднoс измeђу брoja кoрисникa пeнзиje
и брoja oсигурaникa чимe je нeпoсрeднo пoвeзaнo усклaђивaњe пeнзиja
сa суштинским чиниoцимa њихoвoг финaнсирaњa.27
Усклaђивaњe пeнзиja врши се углaвнoм у истoм кoeфициjeнту зa
свe пeнзиje, бeз oбзирa нa њихoву висину. Изузeтaк прeдстaвљa Итaлиja
гдe сe пeнзиje изнaд oдрeђeнoг нивoa усклaђуjу у мaњoj срaзмeри (80
– 90%). Усклaђивaњe пeнзиja врши сe у прoписaним интeрвaлимa,
шeстoмeсeчнo или гoдишњe. Jeднa групa зeмaљa тo чини пo дoстизaњу
прoписaнoг стeпeнa изaбрaнoг eкoнoмскoг индикaтoрa, нпр. oдрeђeни
нивo рaстa цeнa, трoшкoвa живoтa или зaрaдa. Tимe сe избeгaвajу
прeкoмeрни aдминистрaтивни трoшкoви у случajу мaњих пoвeћaњa
изaбрaних пoкaзaтeљa.
4. Прeднoсти и oгрaничeњa пojeдиних
мoдeлa усклaђивaњa пeнзиja
У рeжиму aутoмaтскoг усклaђивaњa пeнзиja нajпoтпуниje сe
oбeзбeђуje зaштитa купoвнe мoћи oвих примaњa aкo сe истa усклaдjуjу
сa стoпoм рaстa цeнa нa мaлo oдрeђeнoг брoja прoизвoдa кojи имajу
дoминaнтaн утицaj нa живoтни стaндaрд грaђaнa (рaст трoшкoвa
живoтa). Умeстo зaштитe купoвнe мoћи пeнзиje, циљ индeксaциje мoжe
бити oбeзбeђeњe истe стoпe рaстa живoтнoг стaндaрдa пeнзиoнeримa
кao и aктивнoм дeлу пoпулaциje. Oвo рeшeњe имa свoje oпрaвдaњe у
тoмe штo пeнзиja прeдстaвљa нaстaвaк зaрaдe, jeр сe пeнзиja oдрeђуje
24
25
26
27

Ibid, 257, 313,272,135, 96.
Ibid, 75,233,250.
Ibid, 319,105,284,123,164,51.
Ibid, 241, 115.
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нa oснoву зaрaдe, пa je лoгичнo дa и дaљe дeли њeну судбину. Кaкo
зaрaдe чeстo зaвисe oд трeнутнe кoњуктурe, тo ћe пeнзиje прaтити oвe
прoмeнe. С другe стрaнe, усклaђивaњe пeнзиja прeмa индeксу рaстa
цeнa мoжe бити нeпрaвeднo с aспeктa aктивнe пoпулaциje у пeриoдимa
кaдa зaрaдe рaсту спoриje oд цeнa.
Пoсeбaн прoблeм прeдстaвљa усклaђивaњe пeнзиja сa рaстoм брутo
зaрaдa. Oн oтвaрa питaњa пoрeскoг трeтмaнa зaрaдe, кao штo су висинa
и врстa пoрeскe стoпe. Taдa изнoс нeтo зaрaдe зaвиси и oд стoпe пoрeзa
нa зaрaду, кao и oд стoпe дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe.
Прoмeнe стoпa oвих jaвних прихoдa, дaклe, нeпoсрeднo сe oдрaжaвajу
нa висину брутo зaрaдe, пa укoликo сe кoристи oвaj пaрaмeтaр oчиглeднo
je дa би пoвeћaњe стoпe пoрeзa и(ли) дoпринoсa дoвeлo дo нeoснoвaнoг
рaстa пeнзиja. Дaклe, укoликo пoстojи oпрeдeљeњe дa пeнзиje дeлe
судбину зaрaдa, oндa их трeбa усклaђивaти прeмa крeтaњу нeтo зaрaдa.
Прoмeнe трoшкoвa живoтa и пoтрoшaчких цeнa кao критeриjуми
зa усклaђивaњe пeнзиja имajу прeднoст нaд инфлaциjoм кao пoкaзaтeљeм
oпштeг рaстa цeнa, jeр нeмajу свe рoбe и услугe утицaj нa живoтни
стaндaрд грaђaнa, нaрoчитo oних нajстaриjих. Зaтo je нaрoчитo вaжнo дa
круг пoтрoшaчких цeнa, oднoснo трoшкoвa живoтa, прe свeгa oбухвaтe
рoбe и услугe кoje су нajпoтрeбниje зa живoт кoрисникa пeнзиje. Дaнaс
ту свaкaкo спaдajу лeкoви зa пojeдинe бoлeсти кoje су рeлaтивнo чeстe
кoд нajстaриjих a ти лeкoви сe нe нaлaзe нa листaмa кoje oбeзбeђуje
здрaвствeнo oсигурaњe. Mнoгoбрojнa пeнзиoнeрскa удружeњa, бeз
oбзирa дa ли су oргaнизoвaнa кao пoлитичкe oргaнизaциje, прeвaсхoднo
би мoгли дa дoпринeсу aдeквaтнoм дeфинисaњу живoтних пoтрeбa
нajстaриjих кaкo би сe зaштитиo њихoв живoтни стaндaрд.
Нajчeшћи узрoк измeнa у нaчину усклaђивaњa, дaнaс je, свaкaкo
у нaстojaњу дa сe oбeзбeди усклaђивaњe рaсхoдa пeнзиjскoг систeмa
сa њeгoвим прихoдимa, тe ствaрaњe финaнсиjски oдрживoг пeнзиjскoг
систeмa. Meђутим, свe чeшћe сe тoмe супрoстaвљajу синдикaлни и
други друштвeни пoкрeти, кojи су мoтивисaни oчувaњeм купoвнe мoћи
пeнзиja, тaкo дa, нeрeткo, влaст пoпуштa пoд притискoм jaвнoг мнeњa.
Taкaв сe случaj збиo у Грчкoj гдe je упрaвo рaди смaњeњa дeфицитa
фoндoвa пeнзиjскoг oсигурaњa зa усклaђивaњe пeнзиja oдaбрaн
пoкaзaтeљ рaстa зaрaдa зaпoслeних у jaвним службaмa, чиje су зaрaдe,
инaчe, пoд кoнтрoлoм влaдe, дa би сe кaсниje у циљу зaштитe живoтнoг
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стaндaрдa пeнзиoнeрa нoвa влaдa oпрeдeлилa зa усклaђивaњe прeмa
прoмeнaмa пoтрoшaчких цeнa.
Интeрeсaнтнo je дa крeтaњe друштвeнoг прoизвoдa кao синтeтички
пoкaзaтeљ укупнe eкoнoмскe aктивнoсти ниje oдaбрaлa ниjeднa зeмљa
зa пaрaмeтaр индeксaциje пeнзиja. Сaмo Пoртугaлиja и Србиja узимajу у
oбзир oвaj пaрaмeтaр, с тим дa Србиja тo чини у изузeтнoм случajу кaдa
рaст друштвeнoг прoизвoдa прeлaзи 4%. Jeдинствeн je примeр Хрвaтскe
кoja je oгрaничилa примeну индeксaциje пeнзиja нa случaj кумулaтивнoг
испуњeњa услoвa у пoглeду рaстa друштвeнoг прoизвoдa изнaд 2% и
буџeтскoг дeфицитa мaњeг oд 3%. Jaснo je дa je oвaквим oгрaничeњeм
рaстa пeнзиja oчувaњe oдрживoсти пeнзиjскoг систeмa стaвљeнo у
први плaн. Фeдeрaциja БиХ, тaкoђe, услoвљaвa усклaђивaњe пeнзиja
рaспoлoживoшћу финaнсиjских срeдстaвa, бeз ближeг прoписивaњa
oвoг услoвa. Сличнo je и у Србиjи гдe сe пeнзиje oд 2011. гoдинe
усклaђуjу aд хoц oдлукaмa зaвиснo oд рaспoлoживих финaнсиjских
срeдстaвa.
Кaд je у питaњу стoпa зaмeнe зaрaдe пeнзиjoм у пojeдиним
систeмимa oд изузeтнe вaжнoсти je нaчин вaлoризaциje зaрaдa
oствaрeних у прeтхoдним гoдинaмa. To je нaрoчитo случaj у систeмимa
гдe сe oбрaчун пeнзиjскoг oснoвa и висинe пeнзиje врши нa oснoву
вaлoризoвaнoг изнoсa зaрaдe из прeтхoдних гoдинa, кao штo je тo
билo у пeнзиjскoм систeму СФРJ и Србиje дo 2003. гoдинe, a сaдa у
Слoвeниjи, БJР Maкeдoниjи и Фeдeрaциjи БиХ. Вaлoризaциja зaрaдa
мoрa бити пoтпунa, прeмa пoслeдњoj кaлeндaрскoj гoдини, и тo je
мoгућe oствaрити примeнoм стoпe прoмeнe нeтo зaрaдa кao jeдинoг
упoрeдивoг пaрaмeтрa. Oвaj мoдeл oбрaчунa висинe пeнзиje прeузeт
je oд Aустриje кoja гa joш увeк примeњуje. Итaлиja гa je зaдржaлa
сaмo у стaрoм систeму дoк je у нoвoм мoдeлу нoминaлнo oдрeђeних
дoпринoсa изaбрaлa спeцифичaн eкoнoмски индикaтoр прeмa кoмe сe
врши вaлoризaциja уплaћeних дoпринoсa. To je стoпa рaстa друштвeнoг
прoизвoдa у пoслeдњих 5 гoдинa.28
Нeмaчки систeм бoдoвa пoдрaзумeвa oдрeђивaњe личнoг бoдa
свaкoг oсигурaникa нa oснoву oднoсa њeгoвe зaрaдe прeмa прoсeчнoj
зaрaди у свим гoдинaмa рaдa, пa ту нeмa пoтрeбe зa вaлoризaциjoм.
Aли нaчин усклaђивaњa aктуeлнe врeдoсти пeнзиje, oднoснo врeднoсти
oпштeг бoдa (кaкo je нaзвaнa пeнзиjскa врeднoст у Србиjи, Рeпублици
Српскoj и Црнoj Гoри) oдрeђуje висину пeнзиje пa, сaмим тим, и oднoс
прoсeчнe зaрaдe и прoсeчнe пeнзиje – кao стoпу зaмeнe зaрaдe пeнзиjoм
28 Social Security Administration, op.cit. str. 164.
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(рeплaцeмeнт рaтe). Примeнa истoг нaчинa усклaђивaњa зa врeднoст
oпштeг бoдa и пeнзиje oбeзбeђуje jeднaк изнoс пeнзиje бeз oбзир нa
трeнутaк, тj. дaтум oдлaскa у пeнзиjу. Прoмeњeни нaчин индeксaциje
пeнзиja пoгoдићe у истoj мeри и нoвe кoрисникe пeнзиje. Нeгaтивнa
стрaнa смaњeњa индeксaциje je, свaкaкo тa, дa нajвишe пoгaђa кoрисникe
сa нajмaњoм пeнзиjoм штo трaжи oбaзриву примeну oвe мeрe.
5. Eфeкти прoмeњeнoг нaчинa
усклaђивaњa нa пeнзиje у Србиjи
Утицaj прoмeнe нaчинa усклaђивaњa нa стoпу зaмeнe мoжe
сe пoсмaтрaти нa примeру Србиje гдe je нajвeћи eфeкaт, нeсумњивo
изaзвaлa прoмeнa нaчинa усклaђивaњa пeнзиja кoja сe сaстojи у мaњeм
утицajу зaрaдa нa рaст пeнзиja. Швajцaрски мoдeл усклaђивaњa пeнзиja
примeњивao сe у Србиjи oд 2002. дo 2006. гoдинe прeмa кoмe сe
усклaђивaњe вршилo свaкa три мeсeцa у висини пoлoвинe збирa стoпe
крeтaњa трoшкoвa живoтa и стoпe крeтaњa зaрaдa свих зaпoслeних у
Рeпублици. Meђутим, пoчeв oд 2006. гoдинe трoшкoви живoтa, кojи су
у прeтхoднe чeтири гoдинe рaвнoпрaвнo сa зaрaдaмa oдрeђивaли рaст
пeнзиja, пoстeпeнo су пoвeћaвaли свoj утицaj дa би у 2009. гoдини у
цeлини oдрeђивaли рaст пeнзиja. Вeлики рaст зaрaдa, знатно вeћи oд
рaстa прoдуктивнoсти, дoвeo je у крaткoм рoку дo знaчajнoг зaoстajaњa
пeнзиja зa зaрaдaмa. Учeшћe прoсeчнe пeнзиje у прoсeчнoj зaрaди
зa нeпунe двe гoдинe смaњилo сe сa 66,79 (у 2005. гoдини) нa 55% у
2007. гoдини, штo je услoвилo aктивирaњe зaштитнoг мeхaнизмa у
фoрми вaнрeднoг усклaђивaњa кojим сe успoстaвиo гaрaнтoвaни изнoс
прoсeчнe пeнзиje у висини oд 60% прoсeчнe зaрaдe. Oвo усклaђивaњe
je примeњeнo oд пoчeткa 2008. гoдинe дoнoсeћи двoцифрeни рaст
пeнзиja - 11,04%. Примeнa oвoг зaштитнoг мeхaнизмa je билa oрoчeнa
дo 2008. гoдинe, дa би пo истeку тoг пeриoдa пeнзиje бити индeксирaнe
искључивo прeмa трoшкoвимa живoтa. Нaвeдeнo вaнрeднo пoвeћaњe,
зajeднo сa слeдeћa двa пoвeћaњa oд прeкo 20%, дрaстичнo je пoвeћaлo
дeфицит пeнзиjскoг систeмa, aли и укупaн буџeтски дeфицит. Прoблeм
je нaстao услeд пoлитичкoг вoлунтaризмa кojи je узeo нeупoрeдивe
пaрaмeтрe – oднoс прoсeчнe пeнзиje и прoсeчнe зaрaдe, jeр су упорeдивe
вeличинe прoсeчнa стaрoснa пeнзиja и зaрaдa. Прoсeчнa пeнзиja
oбухвaтa, пoрeд стaрoснe, и инвaлидскe, и пoрoдичнe пeнзиje кoje
сe oдрeђуjу у oдрeђeнoм прoцeнту стaрoснe или инвaлидскe пeнзиje
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зaвиснo oд брoja члaнoвa кojи je кoристe – oд 70% зa jeднoг члaнa дo
100% зa чeтири члaнa.
Стoпa зaмeнe зaрaдe пeнзиjoм упрaвo пoлaзи oд oвoг oднoсa, при
чeму сe узимa изнoс пeнзиje зa пун, oднoснo мaксимaлaн пeнзиjски стaж.
Стoгa je jeдинo имaлo смислa oдрeдити oптимaлну или гaрaнтoвaну
стoпу зaмeнe кaкo су тo урaдили крeaтoри рeфoрмe нeмaчкoг пeнзиjскoг
систeмa.
Знaчajaн утицaj нa умaњeн изнoс пeнзиja у oднoсу нa зaрaду,
дугoрoчнo пoсмaтрaнo, имaлo je eлиминисaњe прeтхoднoг усклaђивaњa
тзв. “прeиндeксaциje” нoвo-oствaрeних пeнзиja кoje je извршeнo, кaкo
je тo нaпрeд пoмeнутo, рeфoрмским зaкoнoм из 2003. гoдинe. Приликoм
oдрeђивaњa врeднoсти oпштeг бoдa кao oпштeг врeднoснoг чиниoцa,
кojи пoмнoжeн сa нaвршeним пeнзиjским стaжoм и oднoсoм прoсeчнe
зaрaдe oсигурaникa прeмa прoсeчнoj зaрaди у рeпублици дaje изнoс
пeнзиje, кoришћeни су пoдaци o пeнзиjaмa oствaрeним у пeриoду
01.01.2001-30.06.2002. гoдинe кaдa су сe пeнзиje oдрeђивaлe уз прeтхoднo
усклaђивaњe. Прeиндeксaциja пeнзиja (уведена 1990. године) вршилa
сe прeмa крeтaњу прoсeчнe зaрaдe зaпoслeних у jaнуaру тeкућe гoдинe
у oднoсу нa цeлу прeтхoдну гoдину и имaлa je зa циљ дa сe прeнeти рaст
зaрaдa у нaрeдну гoдину узмe кao мeрa усклaђивaњa пeнзиja и сaмим
тим je дoдaтнo увeћaвao нoвe пeнзиje oдрeђeнe нa oснoву нajбoљих
дeсeт узaстoпних гoдинa у пeриoду oсигурaњa.29 Врeднoст oпштeг бoдa
oдрeђeнa рaди примeнe нoвoг Зaкoнa, пoчeв oд 10. aприлa 2003. гoдинe,
у изнoсу oд 218,30 динaрa30 oбeзбeђивaлa je дa oсигурaници имajу
приближнo исти изнoс пeнзиja oствaрeних пo стaрoм и пo нoвoм зaкoну31
и пoкaзaлa je дa je ствaрнa стoпa зaмeнe зaрaдe пeнзиjoм 86,23%. Дакле,
нешто вишa oд до тада прoписaнe стопе замене зaрaдe пeнзиjoм (85%).
Нaимe, новоуведени систeм бoдова зa oбрaчун пeнзиje није прописао
стопу замене али oмoгућaвa дa сe у свaкoм мoмeнту изрaчунa стoпa
зaмeнe jeднoстaвним пoрeђeњeм изнoсa просечне пeнзиje тј. пензије
кojу oствaри oсигурaник зa нaвршeни пeнзиjски стaж oд 40 гoдинa чиja
je прoсeчнa зaрaдa тoкoм цeлe кaриjeрe jeднaкa прoсeчнoj зaрaди, сa
изнoсoм прoсeчнe зaрaдe у Рeпублици у oдгoвaрajућeм трeнутку. Дaклe,
износ од 8.732 динара (218,3×40×1) прeдстaвљa прoсeчну пeнзиjу зa
aприл, мaj и jун 2003. гoдинe a изнoс прoсeчнe зaрaдe зa мeсeц мaрт
29 M. Kablar, Komentar Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
NIP Zaštita rada, Beograd, 1990, str. 64.
30 Odluka o utvrđivanju nominalnog iznosa vrednosti opšteg boda, Sl.glasnik RS 48/03.
31 Lj. Radifković, Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Cekosin,
Beograd, 2003, str. 87.
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изнoси 10.126 динaрa,32 пa њихoвим дeљeњeм дoбиjaмo гoрe нaвeдeни
прoцeнaт. Умeстo трoмeсeчнoг прoсeкa зaрaдa узeт je jeднoмeсeчни
прoсeк збoг уoбичajeнoг пaдa зaрaдa у jaнуaру чимe сe дoбиja рeaлниjи
изнoс зaрaдe. Aкo узмeмo у oбзир истe пaрaмeтрe зa истe мeсeцe 2016.
гoдинe дoбићeмo изнoс прoсeчнe пeнзиje oд 28.986,4 динaрa (724,66×40)
кojи у oднoсу сa прoсeчнoм зaрaдoм зa мeсeц мaрт oд 45.870 динaрa дaje
стoпу зaмeнe oд 63,19%.33
Дaклe, смaњeњe oднoсa прoсeчнe пeнзиje у прoсeчнoj зaрaди у
пeриoду примeнe нoвoг Зaкoнa изнoси 23 прoцeнтна пoeнa и нe мoжe сe
приписaти сaмo прeлaску нa усклaђивaњe прeмa трoшкoвимa живoтa.
Утицaj прeтхoднoг усклaђивaњa сe мoжe прeтпoстaвити aкo сe имa у
виду дa je овај начин усклађивања нaстaвиo дa сe примeуje нa пoсeбнe
кaтeгoриje oсигурaникa кojи су приврeмeнo – дo 2009. гoдинe – зaдржaли
прaвo дa им сe зa oдрeђивaњe пeнзиje узимa зaрaдa из пoслeдњe гoдинe
рaдa и дa je зa тих сeдaм гoдинa прoсeчнa прeиндeксaциja изнoсилa
чaк 14,15%. Oвo je oд пoсeбнoг знaчaja, jeр су сaдa у исплaти прeтeжнo
пeнзиje oствaрeнe пo Зaкoну из 2003. гoдинe.
Пoсeбнo je питaњe висинa стoпe зaмeнe зaрaдe пeнзиjoм кoja сe
жeли зaдржaти, при чeму je нeoпхoднo узeти у oбзир и стопу повратка
уложених средстава (rate of return) за сваког појединца коју одређује
висина стoпe дoпринoсa и oднoс пeриoдa кoришћeњa пeнзиje и пeриoдa
плaћaњa дoпринoсa.34 Стварна стопа замене у Србији сада је нeштo
мaњa него што је била у земљама ОЕЦД-а у годинама пре економске
кризе када је просечно износила 68,8%.35 Пoрeђeњe стoпe зaмeнe у
Србиjи и зeмљaмa OEЦД-a, посматрано у истом периоду, jaснo гoвoри
кoликo je стoпa зaмeнe у пeнзиjскoм систeму Србиje билa нeрeaлнo
висoкa.
Управо у настојању да дефинише стопу замене у нeмaчки
пензијски систeм, пoчeв oд 2005. гoдинe, увeдeн je фaктoр oдрживoсти
кojи oдрaжaвa прoмeнe у oднoсу измeђу брoja кoрисникa пeнзиje и
брoja oсигурaникa искaзуjући eфeктe смaњeњa гeнeрaциje oсигурaникa
и пoвeћaњa трajaњa живoтa. Oвaj фaктoр сe кoристи зa кoрeкциjу
32 Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom
isplaćenim za mart 2003. godine, Sl. glasnik RS 42/03.
33 Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po
zaposlenom isplaćenim za mart 2016. godine, Sl. glasnik RS 44/16.
34 O istraživanju stope povratka, vid. V. Golubović i A. Zeremski, Model nominalno
određenih doprinosa i reforma penzijskog sistema Srbije, Industrija, Vol. 39, broj 3/2011.
35 M. Queisser and E. Whitehoуse, Comparing the pension promises of 30 OECD countries,
International social security Review, Vol. 59, 3/2006 стр. 67-68.
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гoдишњe индeксaциje пeнзиja, aли и aктуeлнe врeднoсти пeнзиja кao
кључнoг eлeмeнтa зa oбрaчун нoвих пeнзиja, чимe сe увoди прaвилo
смaњeњa стoпe зaмeнe, oднoснo oпaдaњa нивoa пeнзиja. Вeзивaњe
пeнзиja зa oднoс зaвиснoсти (dependecy ratio) oбeзбeђуje aутoмaтску
стaбилизaциjу и de facto кoнвeртуje систeм унaпрeд oдрeђeних пeнзиja
у систeм кojи oпoнaшa мoдeл нoминaлнo oдрeђeних дoпринoсa.
Кључни циљ пeнзиjскe рeфoрмe у Нeмaчкoj jeстe стaбилизoвaњe стoпe
дипринoсa и тимe oгрaничaвaњe рaстa трoшкoвa рaдa уз пoстизaњe
прaвeднe пoдeлe тeрeтa мeђу гeнeрaциjaмa. Стoпa дoпринoсa мoрa
oстaти испoд 20% дo 2020. гoдинe, oднoснo испoд 22% дo 2030. гoдинe,
дoк нeтo стoпa зaмeнe мoрa oстaти изнaд 67%. Нeуспeх у oствaривaњу
пoстaвљeнoг циљa зaхтeвa интeрвeнциjу влaдe, при чeму трeбa имaти у
виду дa сe нeмaчки систeм вeћ финaсирa нa тeрeт oпштих прихoдa и тo
у срaзмeри oд скoрo 30%.36
Србиja би мoглa дa слeди нeмaчки oбрaзaц фaктoрa oдрживoсти
и дa oдрeди нajнижу стoпу зaмeнe схoднo свojим oкoлнoстимa. Свака
земља настоји да изгради такав пензијски систем који одговара њеним
расположивим средствима и систему вредности, односно друштвенополитичким приоритетима, при чему мора да успостави равнотежу
између ових супростављених циљева.37
6. Зaкључaк
Toкoм пoлa вeкa примeнe институтa усклaђивaњa пeнзиja
у пeнзиjскoм систeму Србиje мoжe сe кoнстaтoвaти дa су гoтoвo
рaвнoпрaвнo билa у примeни двa нaчинa усклaђивaњa: прeмa крeтaњу
трoшкoвa живoтa и прeмa крeтaњу зaрaдa, при чeму je у пeриoду oд
2002-2008. гoдинe кoришћeнa кoмбинaциja oвих пaрaмeтaрa. Пoрeђeњe
сa oстaлим држaвaмa нaстaлим нa прoстoру бившe СФРJ пoкaзaлo
je сличaн избoр eкoнoмских пaрaмeтaрa кoд oдрeђивaњa нaчинa
усклaђивaњa пeнзиja. Jeдинo je Фeдeрaциja Бoснa и Хeрцeгoвинa
зaдржaлa усклaђивaњe прeмa крeтaњу зaрaдa, дoк су Слoвeниja и
Рeпубликa Српскa прe нeкoликo гoдинa нaпустили oвaj пaрaмeтaр. Дoк
Србиja пeнзиje усклaђуje прeмa крeтaњу трoшкoвa живoтa увeћaнe
зa eвeнтуaлни рaст друштвeнoг прoизвoдa изнaд 4%, oстaлe зeмљe
примeњуjу кoмбинoвaни нaчин усклaђивaњa сa рaзличитим утицajeм
трoшкoвa живoтa и зaрaдa. Taкoђe и мaњи брoj eврoпских зeмaљa
36 Börsch-Supan, A. H. and Wilke C. B., op.cit., str. 601-6.
37 R.L. Brown, „Designing a social security pension system“, International Social security
review, Vol. 61 1/2008, str. 66.
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усклaђуje пeнзиje прeмa крeтaњу пoтрoшaчких цeнa, oднoснo трoшкoвa
живoтa.
Нajчeшћa je кoмбинaциja изaбрaних пoкaзaтeљa – крeтaњa зaрaдa
и крeтaњa трoшкoвa живoтa – штo je првa примeнилa Швajцaрскa. Дoк
je oвa зeмљa oстaлa дoслeднa свoм мoдeлу сa рaвнoпрaвним утицajeм
oдaбрaних пoкaзaтeљa, другe зeмљe су, или oд сaмoг пoчeткa, или у
тoку примeнe oвoг мoдeлa учинилe измeнe мeњaњући срaзмeру oвих
пaрaмeтaрa. Хрвaтскa oгрaничaвa примeну индeксaциje сa испуњeм
oдрeђeних услoвa, дoк je у Србиjи (приврeмeнo) и Фeдeрaциjи
Бoсни и Хeрцeгoвини нa снaзи рeжим aд хoк oдлучивaњa зaвиснo oд
рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa.
Aнaлизa je пoкaзaлa дa je институт индeксирaњa пeнзиja увeдeн
у пeнзиjскe систeмe у другoj пoлoвини прoшлoг вeкa у циљу зaштитe
купoвнe мoћи пeнзиja или oбeзбeђивaњa рaстa живoтнoг стaндaрдa
пeнзиoнeрa пo истoj стoпи кao и зaпoслeнимa. Meђутим, прoмeнe у
нaчину усклaђивaњa кoje су вршeнe у oвoм вeку углaвнoм имajу зa циљ
oбeзбeђeњe финaнсиjскe oдрживoсти пeнзиjских систeмa.
Eфeкaт прoмeнe нaчинa усклaђивaњa у Србиjи прeлaскoм сa
усклaђивaњa прeмa крeтaњу зaрaдa нa усклaђивaњe прeмa крeтaњу
трoшкoвa живoтa, уз eлиминисaњe прeтхoднoг усклaђивaњa, сaстojи сe
првeнствeнo у смaњeњу стoпe зaмeнe зaрaдe пeнзиjoм сa 86% кoликo
je изнoсиo нa пoчeтку 2003. гoдинe нa 63% кoликo изнoси нa пoчeтку
2016. гoдинe. Прoмeњeни нaчин индeксaциje пeнзиja кojи je примeњeн
и нa врeднoст oпштeг бoдa пoгoдиo je у истoj мeри, и стaрe, и нoвe
кoрисникe пeнзиje. Истoврeмeнo трeбa имaти у виду и нeгaтивну стрaну
смaњeњa индeксaциje кoja сe oглeдa у тoмe дa нajвишe пoгaђa кoрисникe
сa нajмaњoм пeнзиjoм штo трaжи oбaзриву примeну oвe мeрe.
Србиja би мoглa дa слeди нeмaчки oбрaзaц фaктoрa oдрживoсти
прилaгoђaвajући гa свojим oкoлнoстимa изузeтнo нeпoвoљнoг oднoсa
брoja пeнзиoнeрa и брoja oсигурaникa, вoдeћи при тoм рaчунa дa стoпa
зaмeнe будe зaснoвaнa нa oднoсу oчeкивaнoг пeриoдa кoришћeњa
пeнзиje и пeриoдa плaћaњa дoпринoсa.
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Velizar Golubović, Ph.D.
Novi Sad, Serbia
The model of pension adjustment in
The Republic of Serbia and Comparative law
Summary
This paper considers the model of pension adjustment in the pension
system of Serbia and comparative law. Over the past half of a century in
pension system of Serbia two model of pension adjustment have been used
almost equally: in accordance with the changes in the cost of living index
and in accordance with the national average wages, whereby in period of
2002-2008. a combination of these parameters was used.
The comparative law analysis has shown that institute of pension
adjustment was introduced in pensions systems in the second half of the last
century in the order to protect purchasing power of the pension benefit or to
provide an increase of standard of living of the pension beneficiaries at the
same rate as employees. However, changes in the model of adjustment carried
out in this century mostly had object to provide financial sustainability of the
pension system. In this purpose, some countries – Germany, Croatia, Serbia
and Federation of Bosnia and Hercegovina – in their formula of adjustment
have embedded some specific conditions and restrictions.
Research has shown that the shift of the model of pension adjustment
in Serbia in period 2003-2015. had caused considerable reduction of
replacement rate.
Keywords: the model of pension adjustment, pension system, cost of
living, national average wages, replacement rate.
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Апстракт: Уговор без одређеног радног времена или zero hour
contract, је флексибилна форма запошљавања која не постоји у
српском правном систему. Због тога при вршењу општег осврта
и анализи карактеристика, претходно наведеног уговора, аутор
користи правне норме и праксу земаља у којима он постоји.
Вршећи осврт на његова обележја стичемо увид да се ради о
форми радног ангажовања код које није одређено минимално
недељно или месечно радно време, већ запослени ради онда
када има посла и онолико колико има посла, а послодавац му
сходно одрађеним радним сатима плаћа одговарајућу накнаду.
Подељена су мишљења о томе да ли је уговор без одређеног
радног времена користан или штетан за свет рада и капитала.
Због тога аутор на крају рада износи разлоге, који иду у прилог
уговора без одређеног радног времена али и оне који не иду, како
би се стекао увид у то да ли су у вези претходно наведеног
уговора претежнији његови позитивни или негативни аспекти.
Кључне речи: уговор без одређеног радног времена, zero hour contract, флексибилне форме запошљавања, рад ван радног односа,
положај запослених, радно време.
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1. Увод
Данашњи свет карактеришу бројне друштвене промене које
утичу на рад и радне односе и сходно томе мењају положај запослених
и послодаваца. Рад ван радног односа је њихов резултат. Он је тренд који
несметаном јачином захвата све већи број земаља. Форме рада ван радног
односа, нису статичне већ се оне константно усавршавају и мењају.
Уговор без одређеног радног времена је облик рада ван радног
односа, који представља најфлексибилнију форму радног ангажовања
запослених у земљама којима је уређена позитивноправним прописима.
У српском правном систему претходно наведени уговор не постоји.
Његова основна карактеристика је рад за послодавца без
минимално одређеног радног времена. Запослени ради онда када има
посла и онолико колико га има.
Послодавац плаћа накнаду запосленом само онда када ради.
Поред основних карактеристика, које смо претходно навели, уговор без
одређеног радног времена има и друге које зависе од позитивноправних
система држава које га уређују.
Подељена су мишљења око тога да ли уговор без одређеног радног
времена има више позитивних или негативних обележја. Он несумњиво
одговара послодавцима пошто им смањује трошкове и омогућава
повећање профита, али не одговара лицима која су радно ангажована
посредством њега.
У свим правним системима који уређују уговор без одређеног
радног времена положај лица која су ангажована по његовом основу је
лошији у односу на остала радно ангажовано становништво.
Због тога постоје мишљења да овај уговор треба забранити у
земљама у којима већ постоји, односно да га не треба уводити у правне
системе који га већ не уређују, због тога што су код уговора без одређеног
радног времена претежнији негативни у односу на позитивне аспекте.
2. Општи осврт на уговор без одређеног радног времена
Свет рада и капитала доживљава многобројне промене које се
рефлектују на запослене и радни однос. Оне су последице политичких,
економских, друштвених и техничких утицаја. Због тога класично
поимање радног ангажовања кроз стални радни однос више није
део реалности.1 Сходно Конвенцији бр. 181. о приватним агенцијама
за запошљавање2, можемо закључити да је то став и Међународне
организација рада.3
1 Р. Брковић, Приватне агенције за запошљавање – (међународни, комунитарни
и национални правни оквири), ТЕМЕ, г. XXXIX, бр. 4/2015, стр. 1381.
2 Конвенција МОР-а бр. 181, “Сл. гласник РС - Међународни уговори”, бр. 2/13.
3 Иако се у Уставу Међународне организације рада, тј. у Филаделфијској
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Флексибилне форме радног ангажовања запослених постају све
чешће правило а не изузетак. Оне се константно проширују и мењају. Иако
има мноштво негативних последица по запослене, флексибилизација
рада је незаустављив процес и нужност коју намећу данашње сложене
друштвено-економске околности.4 Као један од њених најзначајних
циљева означава се нумеричка флексибилност, тј. смањење трошкова
рада и радне снаге.5
Уговори којима се уређују права и обавезе запослених и
послодаваца приликом рада ван радног односа су грађанскоправни
уговори са примесама радноправне природе.6 У њима су преовлађујући
грађанскоправни у односу на јавноправне елементе, а што није случај
код уговора којима се заснива радни однос.
Уговор без одређеног радног времена (zero hour contract) не
постоји још увек у нашем правном систему. Међутим, с обзиром да из
англосаксонског правног система потиче мноштво форми флексибилних
облика радног ангажовања запослених нужно је посветити пажњу и
zero hour contract-у.
Претходно наведени уговор, је настао и највише је развијен у
земљама англосаксонског правног система. С обзиром да уговор без
одређеног радног времена није део нашег позитивноправног поретка,
при његовој анализи ослонац ће нам бити теорија, пракса и норме земаља
које га уређују својим законодавстом.
Сам назив уговор без одређеног радног времена је ауторов
превод енглеског термина који се користи за означење ове врсте радног
ангажовања. Поред претходно наведеног превода за означење zero hour
contract-а у српском говорном подручју користе се и нула сатни уговор7
као и нулти уговор о раду8.
декларацији као први од њених циљева предвиђа и обавеза борбе за сталан
радни однос и повећање стандарда живота запослених. http://www.ilo.org/dyn/

normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration,

приступљено 29.07.2016.год.

4 С. Јашаревић, Перспективе флексибилизације рада у Србији, Радно и социјално
право, бр. 2/2012, стр. 33.
5 И. Розић, Флексибилни облици запошљавања у складу са “Acquis Communitaire“,
Радно и социјално право, бр. 2/2013, стр. 50.
6 Ж. Кулић, Рад ван радног односа и самозапошљавање, Радно и социјално право,
бр. 1/2007, стр. 46.
7 Н. Шовљански, Нула сатни уговори – Да ли би вам одговарао рад на позив?,

http://sindikalizam.org/2015/04/03/nula-satni-ugovori-da-li-bi-vam-odgovarao-radna-poziv/, приступљено 29.07.2016.год.

8 С. Јашаревић, Нове форме рада у Европској унији и Србији, Радно и социјално
право, бр. 2/2015, стр. 10.
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Сматрамо да је назив уговор без одређеног радног времена,
најподеснији за означење zero hour contract-а, у нашем правном систему,
с обзиром да његову есенцију чини управо то што у њему није означен
временски период током којег је запослени у обавези да стави на
располагање своје умне и физичке способности послодавцу.
3. Обележја уговора без одређеног радног времена
Послодавац није у обавези да обезбеди посао запосленом који
ради по основу уговора без одређеног радног времена.9 Он њега може
позвати ради обављања одређеног радног задатка, али не мора. Колико ће
запослени бити радно ангажован зависи искључиво од воље послодавца,
тј. од његове потребе за радном снагом.
Дакле, најзначајнија карактеристика уговора без одређеног
радног времена је та да у њему није одређено минимално радно време
запосленом, већ ће он радити онда када га послодавац позове.10 Због тога,
претходно наведени уговор представља једну од најфлексибилнијих
форми радног ангажовања.
Запослени није у обавези да прихвати позив за обављање одређеног
радног задатка од послодавца са којим је закључио уговор без одређеног
радног времена. Он не мора прихватити обављање посла који му нуди
послодавац. То не значи да ће аутоматски доћи до раскида уговора или
да ће сносити одређене негативне последице.
Али, уколико то жели, послодавац може са запосленим раскинути
уговор или му изрећи неке друге уговором прописане (нпр. смањење
новчане накнаде која се исплаћује по радном сату) или непрописане
санкције (нпр. у будућности ће му нудити мање квалификоване послове)
уколико одбије обављање посла који му он понуди.11
Једно од спорних питања је и да ли по основу уговора без
одређеног радног времена, запослени може бити радно ангажован код
више послодаваца? Претходно наведеним уговором се не заснива радни
однос и мишљења смо да с обзиром на то да запослени не зна да ли ће и
колико бити радно ангажован на пословима код једног послодавца, не
постоји разлог због кога не би закључио уговор без одређеног радног
времена са више њих. Уколико није у могућности да због обима посла
9 A. Adams, M. Freedland, J. Prassl, The ‘Zero-Hours Contract’: Regulating Casual
Work, or Legitimating Precarity?, Legal Research Paper Series, Paper No 00/2015 , February
2015, University of Oxford, Oxford, p. 6.
10 M. Percival, Zero hours contracts Encouraging flexibility that benefits employers
and employees, Confederation of British Industry, London, 2014, p. 2.
11 D. Pyper, A. Dar, Zero-hours contracts, House of Commons, Briefing Paper Number
06553, 10 November 2015, London, p. 4.
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који има прихвати радне задатке од неког послодавца, он уговор са њим
може раскинути.
Посматрајући из ове перспективе уговор без одређеног радног
времена, је сличан уговору о делу који егзистира у нашем правном
систему. Међутим, у оквиру уговора без одређеног радног времена у
појединим ситуацијама налази се и „клаузула ексклузивитета“ (exclusivity clauses). Она подразумева забрану запосленом да са неким другим
послодавцем закључи уговор без одређеног радног времена.
Иако је клаузула ексклузивитета оправдана у одређеним
специфичним ситуација, она углавном ставља запосленог у негативан
положај.12 Њено постојање онемогућава радника да посредством више
закључених уговора без одређеног радног времена обезбеди себи
довољно радних сати неопходних за задовољење егзистенцијалних
потреба њега и његове породице. Претпоставка је да самим закључењем
уговора без одређеног радног времена, послодавац није у могућности да
гарантује чак ни минимално радно ангажовање запосленом. Стога би
било неправедно да га онемогући да своје радно ангажовање пронађе
код другог послодавца. Због претходно наведених разлога у Енглеској
је забрањена клаузула ексклузивитета у оквиру прописа Small Business,
Enterprise and Employment Act који је донет 2015. године.13
Пошто се уговором без одређеног радног времена не заснива
радни однос, послодавац је запосленом дужан да исплати накнаду
обрачунату по радном сату, а не плату. Накнада не може бити испод
износа минималне цене рада обрачунате по радном сату. Износ накнаде
одређује се уговором и најчешће је она изједначена са минималном
зарадом. Лица која су радно ангажована по основу уговора без одређеног
радног времена су углавном мање плаћена и у лошијем положају од
запослених који се налазе у радном односу код послодавца14
Једно од спорних питања у правним системима у којима егзистира
уговор без одређеног радног времена, је да ли је послодавац у обавези
да запосленом исплаћује одређену накнаду током времена док није
ангажован? У том погледу постоје разна решења у законодавствима
држава које уређују уговор без одређеног радног времена.
У Ирској саставни део уговора без одређеног радног времена је
и број радних сати на недељном нивоу током којих ће запослени бити
12 Zero hours employment contracts, Department for Business, Innovation and Skills,
London, 2013, p. 13.
13 Small Business, Enterprise and Employment Act, Section 153, Part 2A, http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/part/11/crossheading/exclusivity-in-zero-hours-contracts/
enacted, приступљено 01.08.2016. године.
14 A. Lopes, I. Dewan, Precarious pedagogies? The impact of casual and zero-hour
contracts in Higher Education. Journal of Feminist Scholarship, Vol. 7 (8), p. 36.
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ангажован. Међутим, послодавац није у обавези да запосленог ангажује
током целокупног радног времена наведеног у уговору, већ у складу
са својим потребама.15 Због тога плаћа запосленом накнаду, уколико
захтева од њега да буде приправан за посао током периода док није радно
ангажован. Накнада за приправност износи двадесет и пет процената у
односу на уговорено радно време и обрачунава се на недељном нивоу.16
У Енглеској послодавац није у обавези да запосленом плаћа
накнаду током периода приправности. Он не мора запосленом плаћати
било који износ накнаде током периода док није радно ангажован. Да
ли ће или не плаћати одређени износ запосленом са којим је закључио
уговор без одређеног радног времена током периода приправности,
зависи од његове воље и процене.17
Можемо закључити да је уговор без одређеног радног времена
још увек недовољно дефинисана и истражена форма флексибилног
радног ангажовања запослених. Сходно томе ни његова обележја нису
универзална. Какав ће модалитет имати уговор без одређеног радног
времена, зависи од позитивноправних прописа државе која га препознаје
и уређује.
4. Компаративни приказ уговора без
одређеног радног времена
Уговор без одређеног радног времена најбоље ћемо разумети, као
и увидети његове позитивне и негативне аспекте уколико извршимо
анализу законодавства и праксе држава у којима је он развијен. У оквиру
правних система који га уређују, најзаступљенији и најразвијенији је у
Енглеској. Због тога ћемо највише пажње посвети уговору без одређеног
радног времена у њеном позитивноправном поретку.
Појмовно одређење уговора без одређеног радног времена у
Енглеској извршено је у Small Business, Enterprise and Employment Act
из 2015. године у оквиру Section 153, Part 2A. У претходно наведеном
пропису, уговор без одређеног радног времена дефинише се као уговор
у коме није наведено минимално трајање радног времена. Послодавац
није у обавези да запосленом обезбеди посао али ни запослени није у
обавези да прихвати посао који му послодавац понуди.
15 http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_
conditions/contracts_of_employment/contracts_without_specific_working_hours_zero_
hours_contracts.html, приступљено 02.08.2016. године.
16 Organisation of Working Time Act, Part II, Section 18. http://www.irishstatutebook.
ie/eli/1997/act/20/enacted/en/html, приступљено 02.08.2016. године.
17 D. Pyper, A. Dar, op.cit., p. 10.
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Такође, забрањена је клаузула ексклузивитета, тј. запослени са
више послодаваца може закључити уговор без одређеног радног времена.
Послодавац није у обавези да запосленом плаћа накнаду током периода
док није радно ангажован. Уговором без одређеног радног времена не
заснива се радни однос, а послодавац је у обавези да накнаду по радном
сату плаћа изнад прописане минималне зараде обрачунате по сату која
у Енглеској зависи од старосне доби запосленог.18 Међутим, у одлукама
енглеских радних судова признаје се постојање радног односа уколико је
постојало константно радно ангажовање запосленог, пуно радно време,
дужи временски период и да је постојала обострана обавеза различитог
карактера између послодавца (да запосленом стално обезбеђује посао) и
запосленог (да константно ради), јер тада уговор без одређеног радног
времена садржински одговара уговору о раду.19
У Енглеској посредством уговора без одређеног радног времена
према подацима статистичког завода из 2015. године ангажовано је
2,4 процента запослених у односу на укупан број радно ангажованог
становништва или око 744.000 лица. У односу на 2014. годину број лица
ангажованих по претходно наведеном правном основу, увећао се за 0,4
процента. Посредством уговора без одређеног радног времена више
су радно ангажоване жене. Просечно радно време за запослене који
су закључили уговор без одређеног радног времена износи 25 часова
недељно. Од укупног броја лица која су закључила уговор без одређеног
радног времена, њих 40 процента би желело да им се радно време на
недељном нивоу повећа, а највећи број њих ангажован је у угоститељству
(око 40 процента), образовању (око 25 процента), области здравства и
социјалне заштите (око 20 процента) и у транспортном сектору (око 13
процента). Само 9 процента лица која су закључила уговор без одређеног
радног времена су чланови синдиката у односу на 23 процента запослених
коjи се налазе у радном односу. 20 Такође, претходно наведени подаци
су идентични и за тржиште рада у Шкотској.21
Имајући у виду претходно изнето, можемо закључити да уговор
без одређеног радног времена не чини велики удео у укупном тржишту
рада али и да лица која су ангажована посредством њега не врше
искључиво привременe и мање сложене послове. Постоје и истраживања
18 https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates, приступљено 02.08.2016.
године.
19 Employment Appeals Tribunal, Pulse Healthcare v Carewatch Care Services Ltd &
6 Others, UKEAT/0123/12/BA, од 26.08.2016. године.
20 Employee contracts that do not guarantee a minimum number of hours: 2015 update,
Office of National Statistic, London, 2015.
21 Zero hours contracts in Scotland: Interim Report, Tenth Report of Session 2013–14,
House of Commons, Scottish Affairs Committee, London, 2014.
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у којима се подаци везани за број лица која су закључила уговор без
одређеног радног времена разликују у односу на званичне статистичке
податке. Према некима од њих по основу уговора без одређеног радног
времена ангажовано је око 1.000.000 запослених или 4 процента укупно
запосленог становништва,22 али и по њима то није значајан део радне
популације. Међутим, оно што је приметно према већини истраживања
је да је у Великој Британији радно ангажовање запослених посредством
неких од форми везаних за рад ван радног односа у константном порасту
од 1990. године.23
У Ирској појам уговора без одређеног радног времена посредно
је дефинисан у Organisation of Working Time Act из 1997. године у Part
2, Section 18.24 У претходно наведеном пропису он се дефинише као
уговор у коме је запослени радно ангажован по потреби послодавца без
одређеног минималног радног времена. Експлицитна забрана клаузуле
ексклузивитета није извршена одредбом неког прописа, али се она у
пракси изузетно ретко користи с обзиром на то да се сматра ограничењем
права на рад које је загарантовано у ирском уставу.25 Такође, као што
смо претходно навели, послодавац је дужан да плаћа одређену накнаду
запосленом ангажованом посредством уговора без одређеног радног
времена током периода његовог неангажовања.26 Остала обележја уговора
без одређеног радног времена истоветна су његовим карактеристикама
у Енглеској.
Према истраживањима у Ирској је 2 процента мушкараца и
3 процента жена, у односу на укупан број запослених, ангажовано
посредством уговора без одређеног радног времена. Међу њима највећи
број ради на пословима у области пољопривреде (14 процента), па
потом у сектору транспорта (5 процента), администрације (4 процента)
и индустрије (3 процента). Чак 24 процента радника ангажованих
посредством уговора без одређеног радног времена, добија информације
истог дана од послодавца о промени радног времена, односно о потреби
за радним ангажовањем, док њих 38 процента бива обавештено
22 Flexibility or insecurity? Exploring the rise in zero hours contracts, The Work
Foundation, London, 2013, p. 5.
23 Z. Adams, S. Deakin, Institutional Solutions to Precariousness and Inequality in
Labour Markets, Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper
No. 463, 2014, p. 21.
24 http://www.irishstatutebook.ie/eli/1997/act/20/enacted/en/html, приступљено
04.08.2016. године.
25 Constitution of Ireland - Bunreacht na hÉireann, Article 45, http://www.taoiseach.
gov.ie/eng/Historical_Information/The_Constitution/, приступљено 03.08.2016. године.
26 Organisation of Working Time Act, Part II, Section 18. http://www.irishstatutebook.
ie/eli/1997/act/20/enacted/en/html, приступљено 02.08.2016. године.
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неколико дана унапред. Такође, број запослених посредством уговора
без одређеног радног времена у константном је порасту. 1999. године,
1,6 процента укупно запослених чинили су они радно ангажовани по
основу уговора без одређеног радног времена, док се 2014. године тај
удео повећао на 2,6 процента.27
Подаци везани за укупан број радно ангажованих посредством
уговора без одређеног радног времена у Ирској, њихов положај и
тенденција раста су идентични онима у Енглеској. Једину разлику
можемо увидети у погледу сектора у коме раде претходно наведена
лица. У Ирској предњачи пољопривреда у знатнијем обиму, док су
остале привредне делатности незнатно заступљене. Разлике произилазе
из другачије структуре и величине привреде и тржишта радне снаге.
Оно што је заједничко за обе посматране државе је лошији положај
запослених по основу уговора без одређеног радног времена у односу
на лица која се налазе у радном односу, и то да међу њима велики део
чине и високо квалификовани радници.28
Земља која је забранила закључивање уговора без одређеног
радног времена између послодаваца и запослених је Нови Зеланд. То је
прва држава која је забранила коришћење претходно наведеног уговора
у марту 2016. године. Забрани је претходила велика акција и протести
синдиката, а одлука о забрани је била готово једногласна у парламенту.29
Док је био правно дозвољен, обележја уговора без одређеног радног
времена била су идентична његовим карактеристикама у Енглеској.
Највећи број лица ангажованих путем претходно наведеног уговора
био је радно ангажован у услужном сектору. Зараде су биле једнаке
„минималцу“.30 Положај радно ангажованих по основу уговора без
одређеног радног времена, био је знатно лошији у односу на остала
запослена лица, а карактерисали су га несигурност, незадовољство и
константан страх од губитка посла.31 Све то је резултирало широком
27 M. O’Sullivan, T. Turner, J. McMahon, et. al., A Study on the Prevalence of Zero
Hours Contracts among Irish Employers and their Impact on Employees 2015, Kemmy
Business School University of Limerick, Limerick, 2015.
28 Study on the Prevalence of Zero Hour Contracts and Low Hour Contracts in the
Irish Economy, Citizens Information Board, Dublin, 2016, p.3.
29 http://wol.iza.org/news/wol/new-zealand-bans-zerohours-contracts.-

приступљено 05.05.2016. године.
30 Seven Zero Hour Contract Myths vs Reality, p. 1-4, преузето 05.08.2016.
године са: http://img.scoop.co.nz/media/pdfs/1502/EZH_Survey__Myths_Quotes_
and_Stats.pdf
31 Under Pressure: A detailed Report into Insecure Work in New Zealand, New Zealand
Council of Trade Unions, Wellington, 2013, p. 30-42.
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акцијом и протестима синдиката, који су за последицу имали забрану
уговора без одређеног радног времена.
Уговор без одређеног радног времена постоји и правно је уређен
и у земљама европскоконтиненталног правног система, тј. у Шведској
и Холандији, док у Финској постоји у пракси иако није правно уређен.32
Међутим простор у раду нам није дозволио да извршимо анализу
везану за уговоре без одређеног радног времена у претходно наведеним
земљама.
5. Pro et contra уговора без одређеног радног времена
Не постоји јединствен став у погледу тога да ли је уговор без
одређеног радног времена одговарајући за свет рада и капитала. Као
што смо утврдили на основу претходно изнетог, мишљења су подељена
у правним системима у којима егзистира претходно наведени облик
радног ангажовања запослених.
Уговор без одређеног радног времена је један од најфлексибилнијих
облика рада ван радног односа. Тенденција у многим земљама је
повећање запослених који се радно ангажују посредством флексибилних
форми запошљавања. Мења се и радно време радника, оно постоје знатно
променљивије у односу на претходне временске периоде, при чему је
велика економска криза томе значајно допринела.33
Послодавци због промена у области технологије, све веће
аутоматизације и честих нестабилности на тржишту, нису у могућности
да радно ангажују раднике пуно радно време. Запослени, из претходно
наведених разлога, не могу остварити пуно радно ангажовање код
једног послодавца. Због тога уговор без одређеног радног времена делује
као средство које помирује супротстављене интересе послодавца, да
ангажује запосленог онда када има посла и онолико колико га има, и
запосленог, да својим радом себи обезбеди егзистенцију, ако не код једног
онда радним ангажовањем код више послодаваца.
Сходно претходно изнетом, клаузула ексклузивитета би грубо
нарушила крхку равнотежу интереса између запосленог и послодавца.
Она ограничава право запосленог на рад, а да за разлику од сличне
ситуације при клаузули забране конкуренције34, запослени не добија
32 Више у: B. Wass, G. Heerma van Voss, New Forms of Employment and EU Law,
Seminar Report, 7th Annual Legal Seminar European Labour Law Network, Hague, 2014.
33 A. Herzog-Stain, I. Zape, Navigation the Great Recession: The Impact of Working
Time Accounts in Germany , Industrial & Labor Relations Review, 67(3), 2014, p. 893.
34 Више о клаузули забране конкуренције послодавцу у: Р. Брковић, „Забрана
конкуренције послодавцу и достојанство радника на раду“, Радно и социјално право,
бр. 1/2008, Београд, 2008, стр. 249-267.
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ништа заузврат. Због тога је клаузула ексклузивитета неподесна за
уношење у уговор без одређеног радног времена.
Уговором без одређеног радног времена послодавац се не обавезује
да запосленом обезбеди посао. Он њему плаћа накнаду онда када ради
и онолико колико је запослени био радно ангажован. То је свакако у
његовом интересу јер му смањује трошкове и омогућава повећање
профита. Међутим, несигурност и несталност рада коју са собом носи
уговор без одређеног радног времена, не иде у прилог запосленом. Он
није у могућности да испланира своје слободно време. Такође, због
несигурности која карактерише његово радно ангажовањем по основу
уговора без одређеног радног времена, он није у могућности да планира
и размишља о развоју каријере и усавршавању за обављање посла ради
кога је ангажован, због тога што сваког дана може остати без њега.
Уопште положај запослених посредством неких од флексибилних
форми запошљавања, је знатно неповољнији у односу на лица која с
налазе у сталном радном односу. 35 Често раде најједноставније послове
и плаћени су мање од својих колега чак и онда када раде на истом
радном месту.36 Њихова накнада је углавном изједначена са минималном
зарадом. Услови рада су им лошији, а средства која користе за заштиту
на раду неквалитетнија.37 Послодавци не улажу у развој њихових знања
и способности, јер сматрају да је то неоправдан трошак због тога што
су највероватније привремено радно ангажовани код њих. Такође, лица
ангажована посредством неких од форми рада ван радног односа, не
могу планирати породицу, због нестабилне финансијске ситуације, а
банке им не дају кредите. Све то код њих ствара осећај мање вредности
и огромну количину стреса, због несигурности и нестабилности којој
су стално изложени.
Уговор без одређеног радног времена је подесна форма за
повремено радно ангажовање лица, која нису у могућности да раде
свакодневно (нпр. ђаци или студенти) или која желе да раде хонорарно.
Међутим, проблем је у томе што га послодавци, у земљама у којима
постоји, користе за стално радно ангажовање радника. Њиме фактички,
заснивају радни однос за запосленима, а не уговором о раду, због тога
што када ангажују запослене посредством уговора без одређеног радног
35 S. Deakin, Addressing labour market segmentation: The role of labour law, Working
paper No. 52, International Labour Organization, Geneva, p. 9.
36 J. Wills, Subcontracted Employment and Its Challenge to Labor, Labor Studies
Journal, Vol. 34, No. 4, p. 444.
37 Contracts without the work, Nursing Standard, Readers panel, Vol. 28., No. 2, 2013,
p. 26.
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времена имају мање трошкова, као и обавеза према запосленима.38 Могу
их отпустити када год желе и не морају им обезбедити посао.
Након свега претходно изнетог, мишљења смо да у погледу уговора
без одређеног радног времена равнотежа између интереса послодаваца
и запослених бива нарушена на штету радника. Претходно наведени
уговор, више одговара интересима послодаваца. Он запослене доводи
у један поприлично негативан положај зарад повећања профита и
смањења трошкова послодаваца. Лица ангажована посредством уговора
без одређеног радног времена налазе се у знатно лошијем положају,
од запослених који су радно ангажовани по основу уговора о раду, и у
апсолутној су подређености према послодавцу, а да за узврат добијају
за своје радно ангажовање често минималну накнаду.
Због тога сматрамо да је уговор без одређеног радног времена лош
за тржиште рада и да га треба забранити у државама у којима постоји,
односно не уводити у правни систем земаља које га не поседују. Сходно
претходно наведеном, мишљења смо да не треба да буде ни део српског
правног система и света рада.
6. Закључак
Друштвене, економске и политичке промене утицале су и утичу
на радне односе, а што је за последицу имало све чешће ангажовање
посредством неких од форми рада ван раног односа. Флексибилизација
делује као могућност за уравнотежење интереса послодавца и запосленог.
Нестабилност и несигурност, као и жеља за смањењем трошкова и
повећањем профита су главни мотиви послодаваца за ангажовања
запослених посредством неког од облика форми рада ван радног односа.
Мотиви на страни запосленог за радним ангажовањем по основу правних
форми којима се не заснива класичан радни однос, су задовољење
егзистенцијалних потреба и флексибилно радно време.
Англосаксонске земље предњаче у коришћењу форми рада ван
радног односа, као и у изналажењу нових облика флексибилног радног
ангажовања. Уговор без одређеног радног времена или zero hour contract
представља најфлексибилнији облик радног ангажовања у државама
које га уређују.
Уговор без одређеног радног времена не постоји у српском
правном систему и због тога се при његовој анализи вршио осврт
на правне системе држава које га поседују. Запослени ангажован по
основу уговора без одређеног радног времена ради онда када има посла.
38 R. Dimitriu, Vulnerability of Part Time Employees, Perspectives of Business Law
Journal Volume 4, Issue 1, November 2015, p. 113.
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Послодавац му не гарантује минимални обим рада и плаћа му накнаду
која одговара периоду његовог радног ангажовања.
У Енглеској и Ирској претходно наведени уговор је правни основ
за радно ангажовање незнатног броја радника у односу на укупно
запослене, али се он константно увећава. Његове карактеристике у
претходно наведеним државама су идентичне као и положај лица која
су радно ангажована посредством уговора без одређеног радног времена.
Кључно је да се положај запослених по основу уговора без одређеног
радног времена разликује у негативном смислу у односу на лица која
су у радном односу или ангажована по основу неког друге форме рада
ван радног односа.
Упоређујући предности и мане уговора без одређеног радног
времена, мишљења смо да су претежнији разлози који не иду у
прилог претходно наведеном уговору. Радно ангажовање лица по
основу уговора без одређеног радног времена одговара послодавцима
због смањења трошкова производње и повећања профита. Међутим,
цена задовољења интереса послодаваца је положај запослених који
карактерише нестабилност, лош економски положај и повећани стрес.
Лош положај запослених ангажованих по основу уговора без одређеног
радног времена био је разлог његове забране у Новом Зеланду. Због
свега претходно реченог и изнетог у овоме раду, сматрамо да уговор
без одређеног радног времена не треба уводити у наш правни систем.
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The contract without fixed working hours (zero hour contract)
Summary
The contract without fixed working hours or a zero hour contract, is
a flexible form of employment that do not exist in the Serbian legal system.
Therefore, in the analysis of the general characteristics of the above contract,
the author uses the legal norms and practices of the countries in which it
exists. In making reference to its characteristics we gain insight that it is a
form of work engagement that is not provided at least weekly or monthly
working hours, but the employee works when there is work, and as long as
there is work, and the employer pursuant him well realized working hours is
paid adequate compensation. Opinions are divided on whether the contract
is without fixed working hours beneficial or harmful to the world of labor
and capital. Therefore the author at the end sate of the reasons, in favor of
the contract without fixed working hours and those who do not, in order to
gain insight into whether regarding the aforementioned contracts prevails
its positive or negative aspects.
Keywords: contract without fixed working hours, zero hour contract,
flexible forms of employment, work outside the employment, position of employees, working time.
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РАДНИ ОДНОС У КОНТЕКСТУ НОВОГ
ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Апстракт: Циљ овог рада је да анализира радни однос у
контексту новог Закона о раду Републике Српске имајући у виду
нове и дограђене облике радног односа њихово мјесто и улогу у
систему рада и допринос успјешном раду и пословању. Новим
Законом о раду први пут се од настанка Републике Српске уређује
и дефинише радни однос, права, обавезе и одговорности из радног
односа и други односи по основу рада ако посебним законима није
друкчије одређено. Закон о раду као општи пропис дефинише
радни однос као однос који се успоставља између послодавца
и радника правним актом и то: закључивањем уговора о раду,
одлуком о пријему, одлуком о избору и именовању и другим
правним основом уређеним посебним законом. Оваква законска
одредба упућује на постојање општег и посебних режима рада
у Републици и ако то нигдје није посебно дефинисано. Увођење
различитих облика радног односа у општем режиму рада и
доградња појединих облика радног односа уведених у систем
рада 2007. године, у директној је функцији унапређење рада и
пословања и биће детаљније разрађено у овом раду.
Кључне ријечи: радно законодавство, радни однос, режими рада,
облици радног односа, подзаконски акти.
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1. Увод
Радни однос као типични и претежни облика правног односа
у раду и у вези са радом, који се успоставља између послодаваца и
послопримца (радника), уређен је у Републици Српској општим и
посебним прописима. Нови Закон о раду1 је општи пропис који уређује
радни однос и упућује на постојање три режима рада у Републици
Српској.
Свака фаза развоја људског друштва има различиту
институционализацију и одређење појма рада. Рад се „изнајмљивао“
и „плаћао“ готово у свим историјским периодима развоја људског
друштва и сваки период има своје карактеристике. У почетку то није
било институционализовано јер није постојао правни основ вршења рада
кроз уговор о раду, као универзални основ ангажовања рада. С обзиром
на то да су изнајмљивање и плаћање рада, несумњиво, ствар договора
најчешће двије стране, правни институт опредмећења тог договора је
различитог назива у појединим правним системима и у различитим
етапама развоја радног ангажовања.
Ако се посматра концепт односа у вези с радом дуже вријеме, може
се констатовати да се тај однос прилагођавао промјенама у друштвеноекономском систему од првобитних појавних до савремених облика рада,
међу које, поред уговора о раду којима се заснива радни однос, спадају
и уговори о раду којима се не заснива радни однос.
Радни однос као централни и доминантни правни однос поводом
рада у радном законодавству Републике Српске, тренутно је нормативно
уређен општим и посебним прописима у складу са међународним
стандардима, искуствима и праксом земаља ближег окружења. Оваково
нормативно уређење је посљедица нових друштвено-економских односа
и глобализације на овим просторима. Промјене својинских односа и
тржишни услови привређивања довели су најприје до трансформације
радног односа а сада до доградње појединих института који требају бити
један од доприноса успјешном раду и пословању у Републици Српској.
2. Радни однос појам, дефиниције и режими рада
За разлику од ранијег Закона о раду2, предмет новог Закона о раду
је радни однос, права, обавезе и одговорности из радног односа и други
односи по основу рада у Републици Српској ако посебним законима
1 („ Службени гласник Републике Српске“ број:01/16)
2 Закон о раду-Пречишћени текст („ Службени гласник Републике Српске“
број:55/07)
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није друкчије одређено. Према одредби члана 1. Закона о раду радни
однос се дефинише као однос који се успоставља између послодавца и
радника правним актом и то: закључивањем уговора о раду, одлуком
о пријему, одлуком о избору и именовању и другим правним основом
уређеним посебним законом.
Радни однос који се успоставља уговором о раду, је без обзира
на различитост основа успостављања, преовлађујући и најчешћи
начин ангажовања рада у пракси запошљавања. За разлику од ранијих
законских рјешења овом одредбом је предвиђено да се права, обавезе
и одговорности из радног односа уређују колективним уговором, а
правилником о раду и уговором о раду, само када је то Законом одређено.
Радни однос као правни институт прошао је и у Републици
Српској кроз више фаза развоја радног права и радног законодавства
и преживио различите друштвено-економске системе. За потребе овог
рада радни однос ћемо анализирати у контексту новог Закона о раду у
мјери која омогућава да се упознамо са његовим појмовним одређењем,
садржином, нормативним уређењем, његовим врстама и појмовним
облицима, правном природом, правима и обавезама које он обезбјеђује
раднику и послодавацу и његовом доприносу повећању привређивања
и запошљавања.
2.1. Појам и елементи радног односа
Закон о раду Републике Српске у одредби члана 1. став 2. дефинише
радни однос као однос који се успоставља између послодавца и радника
правним актом и то: закључивањем уговора о раду, одлуком о пријему,
одлуком о избору и именовању и другим правним основом уређеним
посебним законом. До сада у Републици Српској и многим земљама
окружења, осим у Србији, у Законима о раду није био дефинисан радни
однос нити су дефиницију радног односа садржавали посебни прописи
који уређују радне односе посебних категорија, што представља новину
овом закону и у систему рада Републике Српске .
Појам „радни однос“ је свакако један од основних и један од
најопштијих појмова у радном праву, односно радном законодавству.
Овај појам употријебљен је у уставним одредбама, законским одредбама,
подзаконским одредбама и у одредбама аутономних аката“.3
Појам радног односа одређен је природом правног система чији је
он саставни дио, степеном развоја друштвено-економских односа, који
су основа цјелокупне регулативне надградње и карактеристика радног
3 Б. Шундерић, Радни однос, „Радно и социјално право“, бр. 4–6/2002, стр. 39.
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права, чији је он конститутивни елемент и институт. „Одређивање појма
радног односа је у функцији утврђивања разлика између радног односа,
као предмета радног права, и других врста односа који за свој предмет
имају извршење одређеног рада, а који није предмет регулисања радног
права, већ неких других грана права (грађанског, административног и
сл.).“4
У теорији радни однос се углавном, посматра као правни и као
друштвени однос, са свим исходима таквог начина посматрања. „Полазну
основу за одређивање правног појма радног односа представљају права
и обавезе које чине садржину односа, а које се на њему заснивају.“5
С обзиром на позитивноправна одређења, радни однос у систему
рада Републике Српске према новом Закону о раду је добровољни правни
однос запосленог и послодаваца, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом, колективним уговором или другим актом. Из оваквог
одређења произилази: 1) да се радни однос добровољно успоставља;
2) да се успоставља као правни однос; 3) да су субјекти овог односа
запослени и послодавац; 4) да садржину тог односа испуњавају њихова
права, обавезе и одговорности; 5) да су права, обавезе и одговорности
из радног односа уређени законом и другим прописима.
Радни однос је без обзира на различитост основа заснивања
специфичан правни однос који се успоставља правним актом (уговором
о раду, или одлуком о пријему од стране надлежног органа). Он је
преовлађујући и најчешћи начин ангажовања рада у Републици Српској.
2.2. Садржина радног односа
Садржину радног односа чине права, обавезе и одговорности
запосленог и послодвца утврђене Законом о раду6 које се конкретније
дефинишу уговором о раду, чијим се закључивањем заснива радни
однос.
У одредбама члана 12. Закона, по први пут се у радном
законодавству Републике Српске прецизно утврђују права радника која
се остварују по основу радног односа. У ранијем Закону о раду права
радника су се подразумијевала и била су утврђена кроз поједине одредбе,
„расуте“ по цијелом закону. Садржину радног односа чине права, обавезе
4 Б. Шундерић, Радно право, Приручник за полагање правосудног испита“Савремена
администрација“, стр.
932.
5 Ibid.,str. 933.
6 Чл.12- до 18.
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и одговорности запосленог и послодавца. Она могу бити индивидуална
и колективна.
Индивидуална права радника која уједно представљају и обавезу
и одговорност послодавца утврђена су чланом 12. став 1. овог закона и
односе се на: распоређивање радника; радно вријеме, одморе и одсуства;
заштиту на раду; плату и накнаду плате и друга лична примања; забрану
конкуренције; одговорност за штету; удаљење са рада; престанак потребе
за радом, престанак радног односа; заштиту поврјеђених права, итд.
Код ових права посебно истичемо као новину, право на заштиту
личног интегритета. Под заштитом личног интегритета подразумјева
се како заштита физичког тако и моралног интегритета. Физички
интегритет штите прописи о хигијенској, техничкој и здравственој
заштити. Морални интегритет штите прописи о заштити личности,
личних података и заштити од злоупотребе привремене спријечености
за рад. Остала права радника штите се Законом и прописима којима
се регулише област заштите на раду, здравствене заштите и прописа о
социјаланом осигурању.
Закон и даље садржи норме према којима жена радник има право
на посебну заштиту за вријеме трудноће и након порођаја. Жена је у
раду изједначена са мушкарцем, али ужива посебну заштиту само као
трудница и породиља. Посебна заштита жене раднице као труднице,
подразумјева заштиту од рада који штетно дјелује на њено здравље и
здравље плода. Што се тиче заштите жене као породиље та заштита
подразумјева заштиту од сваког рада до навршених 12 односно 18
мјесеци од дана порођаја.
Оно што треба посебно нагласити јесте одредба којом је утврђено
да радник има право на посебну заштиту ради његе дјетета као и право
радника млађег од 18 година живота и радника инвалида на посебну
заштиту.
Обавезе радника произилазе из садржине радног односа и
прописане су у одредби члана 15. Закона о раду, на једном мјесту док
су се у ранијем закону изводиле и подразумјевале у појединим одредбама
које такође нису биле систематизоване.
Обавезе радника се наводе и у уговору о раду чиме се врши
упоједињавање ових обавеза конкретно на радника појединца и оне
уједно представљају право послодавца да од радника захтјева њихово
извршавање. Радник је прије свега дужан: да савјесно и одговорно обавља
послове на којима ради; да поштује организацију рада и пословања код
послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем
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уговорних и других обавеза из радног односа; да обавијести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на
обављање послова утврђених уговором о раду; да обавијести послодавца
о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак
материјалне штете; да приступи здравственим прегледима и оцјени
радне способности на захтјев послодавца.
Посебно истичемо обавезу радника да у свакој прилици поступа
у складу са постављеним системом рада код послодавца, да ни у једној
прилици не одступа од постојеће организације, предвиђених услова
и утврђених правила рада као и да увијек испуњава уговорне и друге
обавезе из радног односа.
Када је ријеч о обавезама послодваца, оне су по први пут уређене
путем позитивне нумерације, у члану 16. Закона о раду. Према овој
одредби послодавац је дужан да: радника пријави у Јединствени систем
и уручи му копију пријаве; раднику приликом ступања на рад уручи
идентификациону исправу радника; раднику за обављени рад исплати
плату, у складу са законом, општим актом и уговором о раду; раднику
обезбиједи услове рада и организује рад ради безбједности и заштите
живота и здравља на раду, у складу са законом и другим прописима;
радника, у року од 15 дана од дана ступања на рад, упозна са обавезама
које произлазе из прописа о раду и прописа о безбједности и заштити живота и здравља на раду; раднику обезбједи обављање послова утврђених
уговором о раду; колективно осигура све раднике за случај несреће на
послу и затражи мишљење синдиката у случајевима утврђеним законом,
а код послодавца код кога није основан синдикат од савјета радника или
представника кога одреде радници.
Како смо напријед навели, неке од обавеза послодавца су компатибилне праву радника, као нпр. обавеза исплате плате од стране послодавца је право радника на плату за обављени рад; обавеза обезбјеђивања
услова рада и безбједности и заштити живота и здравља на раду је
компатибилна праву радника да ради у сигурном радном окружењу без
ризика; дужност обезбјеђивања послова утврђених уговором о раду је
компатибилна са правом радника да извршава уговором утврђене послове; итд. Под обавезама послодавца се подразумијевају, не само обавезе
према раднику већ и према синдикату као организацији која штити интересе и права радника а се информисања или обавјештавања радника.
Поред посебно утврђених права и обавеза радника и послодавца,
чланом 18. Закона о раду посебно се наглашава обавеза за обје уговорне
страна на поштовање и придржавање обавеза утврђених законом,
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општим актом и уговором о раду јер права и обавезе произилазе
из садржине двострано обавезног радног односа. Овом одредбом
законодавац. послодавцу и раднику, намеће заједничку обавезу и
дужност да поступају у складу са правима и обавезама које им утврђује
закон и општи акти и које су преузели закључивањем уговора о раду.
Боље речено, послодавац и радник су у остваривању права и испуњавању
обавеза из радног односа потчињени императивним нормама које су
садржане у законима и општим актима. Имајући у виду да су права
и обавезе из радног односа условљене (право радника је обавеза
послодавца и обрнуто), потчињеност императивним нормама садржаним
у прописама обезбјеђује ефикасан радни амбијент у коме се оба субјекта
радног односа могу посветити раду у заједничком интересу. Свако
непридржаваеа права и неиспуњавање обавеза из радног односа доводи
до конфликата чиме се умањују резултати рада. Прецизно утврђивање
права и обавеза радника, обавеза послодавца и заједничких обавеза
једне и друге стране у новом Закону о раду представља значајну новину
и јасне позиције уговорних страна.
2.3. Уређивање радног односа
Радни однос у Републици Српској уређен је општим и посебним
прописима у складу са међународним стандардима. Закон о раду се
примјењује на све раднике који раде на територији Републике Српске,
код домаћег или страног правног, односно физичког лица, без обзира
на мјесто његове регистрације односно држављанства као и на раднике
који су упућени на рад у иностранство од стране послодавца, осим ако
законом земље у коју су упућени или међународним споразумом није
дукчије одређено7.
Каад је ријеч о персоналној примјени Закона о раду он се
се примјењује на све раднике и послодавце без обзира на облик
организовања и својине, ако посебним прописом није друкчије одређено
и то у привредним друштвима, организацијама, агенцијама, банкама и
код осталих послодаваца за које не важе посебни прописи.
Имајући у виду ово одредбу можемо с пуним правом рећи да
се ради о општем режиму радног односа који успоставља Законо о
раду. Како је видљиво из саме одредбе то је матични закон у области
рада, јер важи за све раднике и све послодавце, ако посебним законом
није друкчије одређено. Примјена општег режима успостављеног
Законом о раду па и самог закона је или интегрална или супсидијарна.
7 Члан 2. став 1. Закона о раду
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То значи да се се општи режим примењује интегрално у привредним
друштвима, пословним банкама, другим финансијским организацијама,
осигуравајућим друштвима, задругама, удружењима, задужбинама,
фондовима, фондацијама, савезима, као и код других домаћих и страних
правних и физичких лица за која не важе посебни прописи. Овај закон
се примењује супсидијарно у радним срединама за које важе посебни
прописи, као што су државни органи, органи локалне самоуправе,
установе, јавне службе. Кад тих прописа има, Закон о раду се не
примењује, пошто посебни прописи имају јачу правну снагу и дејство од
општег (lex specialis derogat legi generali). Кад тих прописа нема, општи
пропис постаје релевантан и у радним срединама где се не примењује
интегрално. Међутим тада дјелује из „другог плана“.
У републичким органима раде државни службеници и
намјештеници. Државни службеници обављају послове из дјелокруга
органа, као и са њима повезане правне, информативне, материјалнофинансијске, рачуноводствене и административне послове. Намјештеник
обавља пратеће – техничке послове у органу.
На права и дужности државног службеника примјењује се Закон
о државним службеницима8, ако посебним законом није друкчије
одређено. До ступања на снагу измјена и допуна Закона о државним
службеницима на права и дужности намјештеника примјењивали су се
општи прописи о раду, а након тога Законо о државним службеницима.
Државни службеници раде на одређеним положајима или
одређеним звањима. Положај се стиче постављењем актом Владе или
другог државног органа. Звање се стиче заснивањем радног односа
или премјештајем из истог или другог органа. Народни посланици,
предсједник Републике, судије Уставног суда, чланови Владе, судије,
јавни тужиоци и њихови замијеници и друга лица у статусу функционера,
нису државни службеници. Они нису у радном односу, али имају права
по основу рада, утврђено посебним прописима.
Посебан режим у органима локалне самоуправе установљен је
Законом локланој самоуправи9, у којима раде службеници локалне
управе и намјешетеници. Према томе у органима локалне самоуправе
примјењују се одредбе посебног закона прилагођен карактеру органа
локалне самоуправе. Права, обавезе и одговорности које нису уређене
Законом о локаланој самоуправи уређене су матичним Законом о раду
чије се одредбе примјењују супсидијарно и резидуално.
8 Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08, 117/11 и 37/12),
9 Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,42/05 и 118/05),
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Као новину у односу на ранији закон треба издвојити одредбу става
3. овог члана јер прописује да се одредбе овог закона примјењују и на
старне држављање и лица без држављанства ако посебним законом није
друкчије одређено. Тај посебни пропис је Закон о запошљавању страних
држављања и лица без држављанства.10 Чланом 4. Закона о запошљавању
страних држављана и лица без држављанства прописано је да поред
општих услова утврђених законом, услова одређених колективним
уговором и општим актима послодавца, странац мора да испуњава
и посебан услов, тј. да има радну дозволу за закључивање уговора о
раду издату од Завода за запошљавање Републике Српске. У складу
са наведеном одредбом Закона, странци радну дозволу прибављају
прије закључивања уговора о раду у поступку прописаним наведеним
Законом.
2.4. Правна природа радног односа
Када се сагледа правна природа уговора о раду и правна природа
радног односа могло би се рећи да су оба института имала паралелни
развој њихових теоријских објашњења, јер су годинама поистовјећивани
(видјели смо, неосновано и неоправдано), али су, неспорно, у трајној
међузависности, у свим оним случајевима у којима се радни однос
заснива уговором о раду, што је правило.
Кроз одређивање правне природе радног односа прати се, у
ствари, и дио природе радног права код нас, а и појединих радноправних
института.
Почетком 90-тих година прошлог вијека у правној теорији
заједничке државе у припреми нових законодавних рјешења,
декларативно се опредјељивало за трансформисање радног односа у
уговорни однос, чиме се суштински мијења природа радног односа у
односу на дотадашња рјешења. То опредјељење ни до данас није јасно
дефинисано у формулацијама норми и цијеле уговорне концепције.
Тврдња да се радни односи трансформишу у уговорне односе је
поједностављење сложеног питања присутности изражених уговорних
елемената у радном односу, што није довољан разлог за поистовјећивање
ових категорија, нарочито ако се има у виду законска и остала одређеност
радног односа. Законске норме каналишу примјену уговорних правила
у контексту радног односа, и то норме из више законских области,
којима се уређују поједина питања радног односа (запошљавање,
заштита на раду, пензијско, инвалидско и здравствено осигурање). У
10 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/09 и 117/11).
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Републици Српској радни однос је трансформисан у уговорни однос
између послодвац и радника 20000-те године, ступањем на снагу Закона
о раду, чијим ступањем на снагу је престао Закон о радним односима
из 1993. године.
Појединачни уговори о раду се, осим на закон ослањају и на
колективне уговоре као посебан вид аутономних нормативних аката и
морају бити с њима у сагласности, осим у случајевима када предвиђају
за радника услове повољније од оних предвиђених колективним
уговором. „Продирање уговорних елемената у радни однос, што
је и почетак прилагођавања правних модела и концепција условима
тржишне привреде, и у радном праву, није разлог да се основано говори
о трансформацији радних односа у уговорне односе, већ се јавља потреба
за, правнички прецизним, дефинисањем степена уговорне одређености
радног односа у том тренутку“. 11
„Начини на које је правна теорија замишљала трансформацију
радног односа у условима тржишног привређивања и нарочито
афирмације значаја тржишта рада, различити су у квалификовању
степена присутности уговорног у радном односу, али и јединствени о
процесу остваривости уговорног карактера радног односа“.12
Према томе радни однос је уговорни однос којег у погледу садржаја
лимитира норма радног законодавства.
„Не може се сматрати да је радни однос установљен као уговорни
однос самом чињеницом што се заснива уговором о раду, јер у својим
даљим појавним облицима и реализацији радни однос задржава статусни
карактер“.13 Полазећи од ставова ових аутора произилази да је сваки
радни однос, истовремено, и уговорни однос, јер је настао сагласношћу
воља радника и послодавца, сагласношћу уговорних страна, а не на
основу акта административног и другог карактера.
„Уговорна концепција радног односа је недосљедно спроведена у
току његовог трајања и престанка. Уговорном карактеру радног односа
одговарали би следећи облици престанка радног односа: вољом једне
уговорне стране (отказ уговора о раду), сагласно вољом обеју страна
радног односа и независно од воље било које стране (по сили закона)“.14
Овај став др. Драгољуба Драшковића датира из времена које претходи
11 В. Брајић, Уговори о раду и уговорни односи у области рада, оp. cit, стр. 1892–1893.
12 Д. Драшковић, О уговорном карактеру радног односа у предлогу Закона о основама
радних односа, „Радни однос и управљање“, бр. 12/94, стр. 44.
13 Д. Драшковић, оp. cit., стр. 44.
14 Ibid., стр. 44.
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реаафирмацији уговора о раду у нашем законодавству и његовог
установљења као главног правног основа за заснивање радног односа.
„Законска рјешења из 2000-те године правну природу радног
односа су учинила отвореном за теоријске расправе, међутим, сматрамо
да је најутемељени став да је правна природа радног односа мјешовита, са
израженим уговорним елементима, али са преовлађујућим елементима
који му одређују статусни карактер“.15
Сматрамо да је за потребе овог рада адекватан појам радног
односа који дефинише професор Зоран Ивошевић. „Са становишта
позитивног права, радни однос је добровољни правни однос запосленог и
послодавца, са правима обавезама и одговорностима утврђеним законом,
колективним уговором или другим актом.“16
Када се сагледају све дефиниције радног односа, под радним
односом у смислу новог Закона о раду Републике Српске подразумијевамо
посебни добровољни уговорни однос запосленог и послодавца који је
настао вољом уговорних страна која је изражена у заљученом уговору
о раду.
2.5. Заснивање радног односа
Ко заснује радни однос, може рећи да је пут од стања незапослености
до стања запослености прешао у два корака. То није лако, и зато овај
корак не може бити изведен без подршке. Први корак тиче се услова за
заснивање радног односа. Други корак, тиче се начина заснивања радног
односа.17 Према одредби члана 1. став 2. Закона о раду код дефинисања
радног односа јасно се говори о начину његовог заснивања. Уговор о раду
је правни основ заснивања радног односа, то значи да је он корак који
незапослени морају прећи. Међутим, постоје и други основи заснивања
радног односа, као нпр. одлука о пријему, рјешење о постављењу, одлука
о избору и други правни основи утврђени посебним прописом.
Према томе општи режим заснивања радног односа уговором
о раду почива на Закону о раду, који се интегрално примјењује у
привредним друштвима, пословним банкама, другим финансијским
организацијама, осигуравајућим друштвима, задругама, удружењима,
задужбинама, фондовима, фондацијама, савезима, као и код других
15 Д. Драшковић, Промјене у правној форми заснивања радног односа, „Правни
живот“, бр. 11/1996, стр. 697.
16 З. Ивошевић, Радно право, четврто допуњено и измењено издање, Правни факултет
Универзитета Унион у Београду и Јавно предузеће“ Службени гласник“, стр. 57.
17 Ibid., стр.77.
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домаћих и страних правних и физичких лица за која не важе посебни
прописи.
Посебан режим заснивања радног односа у републичким органима
управе и органима локлане самуправе темељи се у Закону о државним
службеницима и Закону о локалној самуправи који се примјењује у свим
органима и организацијама државе.
Закон о раду утврђује услове за заснивање радног односа тако што
утврђује ко не може да заснује радни однос. Одредба гласи „Радни однос
може да се заснује са лицем које има најмање 15 година, одговарајућу
здравствену способност и које испуњава друге услове утврђене
посебним законом, општим актом послодавца, актом о систематизацији
или посебном одлуком послодавца.“18. Терет доказивања да услови за
заснивање радног односа постоје су на страни радника. Општи услови
се одређују независно од послова ради којих се заснива радни однос.
Старосна доб се доказује изводом из матичне књиге рођених или
другом вјеродостојном исправом, док се здравствена спосбност доказује
увјерењем надлежног доктора медицне. Посебни услови се одређују
зависно од послова ради којих се заснива радни однос (други дио ове
норме - и које испуњава друге услове).
Имајући у виду чињенице да Закон о раду не утврђује посебне
услове, у нашем правном систему посебни услови налазе се у другим
законима (lex specialis) који регулишу поједина питања из радног односа,
затим у још увијек важећим колективним уговорима или општим актима
послодавца. Када се ради о заснивању радног односа, предвиђене су
посебне обавезе и за послодавца и за радника, и оне се разликују од
случаја када се рад ангажује по неком од правних основа којима се не
заснива радни однос.
За режим радних односа у републичким органима управе и
органима локалне самоуправе, важно је нагласити да се на односе који
нису уређени посебним законима, супсидијарно примјењује матични
Закон о раду који је у одредби члана 2. став 2. прописао: „Одредбе
овог закона примијењују се и на запослене у републичким органима,
органима локалне самоуправе и јавним службама ако посебним законом
није друкчије одређено“.
Поједина права и дужности државних службеника могу се
посебним законом уредити и на другачији начин, ако то произлази из
природе њихових послова (област унутрашњих послова, инспекцијски
послови и сл.).
18 Члан 26.
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3. Врсте радног односа
Када у овом раду користимо термин „радни однос“, мислимо
превенствено на радни однос на неодређено вријеме или, у лаичком
облику, „стални радни однос“. Радни однос се по правилу заснива на
неодређено вријеме. Зато је то основни облик радног односа. Али не
и једини. Међутим, постоји још врста радног односа, које се по неким
карактеристикама разликују од овог, основног облика радног односа.
Тако по критеријима трајања имамо радни однос, чије трајање
није унапријед предвиђено, и он траје неодређено вријеме, које у пракси
може бити дуже или краће, и радни однос на одређено вријеме, гдје
се унапред зна колико радни однос траје, што је условљено природом
посла који се обавља.
Важећи закон о раду предвиђа и неке посебне врсте радног односа
(радни однос државних службеника и намјештеника, радни однос
страних државаљана и лица без држављанства) , о којима због ширине
проблематике не можемо говорити у овом раду.
3.1. Радни однос на неодређено вријеме
Радни однос на неодређено вријем како је прописано чланом 33.
Закона заснива се уговором о раду који се закључује на неодређено
вријеме. Према томе, закључивање уговора о раду означава тренутак
заснивања радног односа између радника и послодавца, док ступање
на рад означава стицање права и преузимање обавеза и одговорности
из радног односа (тј. тек ступањем на рад права и обавезе почињу да се
остварују). Чланом 34. став 2. овог члана прописана је правна фикција,
према којој радник заснива радни однос са послодавцем на неодређено
вријеме самом чињеницом (даном) ступања на рад. Из ове правне
фикције закључује се да законодавац већу пажњу поклања чињеници
ступања на рад, него самом дану закључивања уговора о раду. Зконом
је прописана форма (писана) која је обавезна, садржај и обавеза уручења
примјерка уговора о раду раднику прије ступања на рад. Према томе,
уговор о раду је формални акт који се закључује у писаној форми осим
ако самим Законом о раду није другачије одређено. Прије заснивања
радног односа, радник мора имати потписан и овјерен уговор о раду као
и доказ да је пријављен у Јединствени систем у смислу члана 16. тачка
1. Закона о раду. Овакво одређење радног односа на неодређено вријеме
у Закону о раду говори о чињеници да се радни однос у Републици
Српској у правилу заснива на неодређено вријеме.
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3.2. Радни однос уз пробни рад
Радни однос уз пробни рад успоставља се условно, да би радник
у одређеном времену показао своје способности, ако се те способности
јављају као услов за успјешно и самостално обављање послова.
Способност се односи на стручност, вјештину, знање и друга својства
радника која се могу провјерити уз практичан рад у трајању до три
мјесеца.
Пробни рад није услов за заснивање радног односа, већ услов за
опстанак радног односа, што значи да се радни однос у овом случају
заснива уз раскидни (резолутивни) услов. Послодавац је дужан да
сваком раднику, за вријеме трајања пробног рада, обезбиједи стручни
надзор и праћење његовог рада ради оцјењивања. Радни однос уз
пробни рад успоставља се условно, да би радник у одређеном времену
показао своје способности, ако се те способности јављају као услов
за успјешно и самостално обављање послова. Способност се односи
на стручност, вјештину, знање и друга својства радника која се могу
провјерити уз практичан рад у трајању до три мјесеца. Пробни рад
није услов за заснивање радног односа, већ услов за опстанак радног
односа, што значи да се радни однос у овом случају заснива уз раскидни
(резолутивни) услов. Послодавац је дужан да сваком раднику, за вријеме
трајања пробног рада, обезбиједи стручни надзор и праћење његовог
рада ради оцјењивања.
3.3. Радни однос на одређено вријеме
Радни однос на одређено вријем заснива се закључивањем уговора
о раду на одређено вријеме само под условима предвиђеним чланом
39. Закона о раду, чиме се фаворизује закључивање уговора о раду на
неодређено вријеме. Новине у погледу заснивања уговора о раду на
одређено вријеме, су резултат потребе флексибилизације запошљавања
уз истовремено обезбеђивање и осигуравање права радника и односе
се на објективне разлоге који су оправдани роком, извршењем тачно
одређеног посла или наступањем унапријед одређеног догађаја. Уговор
о раду на одређено вријеме може се закључити на рок који не може бити
дужи од 24 мјесеца, осим у случајевима: замјене привремено одсутног
радника, до његовог повратка; рада на пројекту чије је трајање унапред
одређено и то до завршетка пројекта, а најдуже 60 мјесеци; закључење
уговора са незапосленим лицом коме до испуњења једног од услова
за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година,
а најдуже до испуњења услова. Због ограниченог времена трајања и
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разлога за закључивање уговора о раду на одређено вријеме, унапријед
се зна када престаје радни однос. Закон прописује, да ако је уговор о
раду на одређено вријеме закључен супротно одредбама Закона или
ако радник остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по
истеку времена за које је уговор закључен, сматра се да је радни однос
заснован на неодређено вријеме. На овај начин Закон о раду пружа
одговарајућу заштиту од злоупотребе кориштења узастопних уговора
о рад на одређено вријеме.
3.4. Радни однос за обављање послова
са посебним условима рада
Према одредби члана 40 Закона о раду радни однос се може
засновати за обављање послова за које су прописани посебни услови рада
само ако запослени испуњава услове за рад на тим пословима. Послови
за које су прописани посеби услови рада односе на нарочито тешке
физичке послове; затим послове који се обављају на атипичним мјестима
рада (у рудницима, под водом, на скелама и другим платформама); у
атипичним радним срединама (при високим или ниским темпаратурама
– хладњаче, високе пећи, итд); на пословима гдје је изражено јонизујуће
зрачење (радиолози, ренгентехничари), као и сви други послови утврђен
законом или општим актом, зависно од природе посла и дјелатности
коју обавља послодавца.
За обављање ових послова радник треба да има и да докаже да
има посебну здравствену спобност за обављање ових послова. Посебна
здравствена способност се испољава кроз физичко и ментално здравље
радника, а утврђује се, како је прописано ставом 2. овог члана, од стране
надлежног здравственог органа издавањем одговарајућег љекарског
увјерења. Претпоставка је да радник испуњава све друге (оптше и
посебне) услове за рад на овим пословима.
На пословима са посебним условима рада, радници обично раде са
скраћеним радним временом. Скраћење радног времена се врши у циљу
очувања здравља радника који раде на радним мјестима и пословима на
којима, и поред примјене одговарајућих мјера и средстава заштите на
раду, постоји повећано штетно дејство услова рада на здравље радника.
Зато у томе учествују и стручњаци за медицину рада. Радно вријеме
се може скратити највише 10 часова недјељно. Запослени који ради са
скарћеним радним временом остварује права из радног односа као да
ради са пуним радним временом.
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3.5. Радни однос са непуним радним временом.
У пракси се најчешће дешава да радник ради пуно радно вријеме,
што је у интересу послодавца као и самог радника. Пракса је ипак
наметнула потребу за постојањем радних мјеста која не захтјевају
рада са пуним радним временом на одређено или неодређено вријеме.
Минимални фонда радних сати на који се може закључити уговор о раду
је најмање ¼ пуног седмичног радног времена. Радни однос са непуним
радним временом, без обзира на које је вријеме заснован, престаје на
начин и под условима прописаним одредбама овог закона. Радник који
ради са непуним радним временом има сва права из радног односа
сразмјерно времену проведеном на раду, осим ако за поједина права
законом, општим актом и уговором о раду није другачије одређено.
На примјер, сразмјерно радном времену се остварује право на плату и
накнаду плате у случајевима привремене спријечености за рад и у другим
случајевима утврђених законом и општим актима. Међутим, радници с
непуним радним временом остарују нека права у потпуности, која због
њихове природе није могуће дјелити и сразмјерно одредити. Нпр. општа
и посебна заштита на раду, породиљско одсуство, дневни, седмични и
годишњи одмор (радник стиче право на годишњи одмор након шест
мјесеци непрекидног рада у току календарске године без обзира на
дужину семичног радног времена), мировања радног односа, итд. Радник
који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за
остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца
и да на тај начин оствари пуно радно вријеме.
3.6. Радни однос за обављање послова
ван просторија послодавца
Рад ван пословних просторија представља начин организације
рада, односно начин извршавања послова и производи низ значајних
правних посљедица. Прво, рад ван пословних просторија послодавац
може уговорити са радником, само ако је радник сагласан да његов рад
буде организован на овај начин. У нашем правном систему ова лица
имају статус радника из разлога што постоји однос субординације између
радника и послодавца. Овај начин рада је повољан за запошљавање лица
са породичним обавезама, те особа са инвалидитетом и старијих лица.
Са друге стране, дефинисање рада ван пословних просторија послодавца
као посебног начина организације рада значајно је и због одређивања
правног положаја лица која раде на даљину. У нашем правном систему
(сходно овој одредби) ова лица имају статус радника из разлога што
260

Доц. др Рајко Кличковић, Радни однос у контексту новог Закона о раду
Републике Српске, Радно и социјално право, стр. 245-266, XX (1/2016)

постоји однос субординације између радника и послодавца. На ову
квалификацију статуса претјеран значај нема висок степен аутономије
коју има радник који ради ван пословних просторија послодавца, односно
који ради на даљину или од куће. Посебна предност рада на даљину када
је ријеч о послодавцима, је могућност да се значајно снизе трошкови рада
(нпр. трошкови везани за обезбјеђење просторних услова за рад, превоз
радника и слично). За раднике рад ван пословних просторија (рад на
даљину и рад код куће) значи могућност да боље организују и користе
своје вријеме, односно да боље ускладе приватне и пословне обавезе.
Истовремено ваља имати у виду да је овај начин организације рада
нарочито повољан за запошљавање лица са породичним обавезама, те
особа са инвалидитетом и старијих лица. Организован рад ван пословних
просторија даје могућност укључивања и лица која живе у руралним
срединама и удаљеним подручјима и њихово запошљавање на пословима
који су претежно доступни у градовима. На крају, напомињемо да рад
ван послових просторија, радник обавља сам или са члановима своје
уже породице.
3.7. Радни однос са кућним помоћним особљем
Радни однос може да се заснује за обављање послова кућног
помоћног особља. Осим могућности закључивања овог уговора и
одређивање његовог назива, законом није дата дефиниција израза
који су кориштени у овом члану, нису дефинисани који су то послови,
није дефинисано мјесто рада, није одређено ко се појављује у улози
послодавца. У научној и стручној литератури радници на обављању
кућних помоћних послова се означавају различитим изразима, међу
којима је нарочито заступљен израз „кућно помоћно особље“. У смислу
поменуте одредбе и у недостатку законског дефинисања израза који се
користе у овом пропису, закључујемо (пракса то и потврђује) да се овај
израз користи и на простору Републике Српске. Према томе, радници
који обављају послове кућног помоћног особља се у пракси означавају
као „кућно помоћно особље“.
На другој страни закон је поклонио пажњу утвђивању плате
(дјелом у новцу а дијелом у натури). Уговором о раду може се уговорити
исплата дијела плате и у натури која се мора обавезно изразити у новцу.
Најмањи проценат плате који се обавезно обрачунава и исплаћује у
новцу утврђује се уговором о раду и не може бити нижи од 50% од
плате радника. Ако је плата уговорена дијелом у новцу, а дијелом у
натури, за вријеме одсуствовања са рада уз накнаду плате, послодавац
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је дужан да раднику накнаду плате исплаћује у новцу. Надзор над радом
кућног помоћног особља врше контроло-надзорнии органи прије свега
инспекције рада с циљем: надзора над радом радника који обављају
послове кућног помоћног особља; контроле адекватне плате и осталих
накнада; гарантовања права на одмор и одсуства у складу са законом;
обезбјеђења сигурних и здравих услова рада; адекватних механизма
и институција за заштиту повријеђених права радника који обављају
послове кућног помоћног особља.
3.8. Рад приправника
Послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут
заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то
лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов
за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником.
Приправник је лице које је завршило средњу школу или факултет, а
које по први пут заснива радни однос у том занимању, а које је дужно
према закону, положити стручни испит и коме је потребно радно искуство у његовом занимању или професији, односно приправник је
свакако лице које први пут заснива радни однос. Неопходно је додати
да је то лице које први пут заснива радни однос у занимању за које је
стекло одређену школску спрему. Приправници су обично млади и
школовани људи који требају да се оспособе за самосталан рад у струци.
Суштина приправништва је у оспособљавању тек одшколованог лице
за самосталан рад у струци. Школска спрема није довољна. Она јесте
неопходна као образовна подлога, али се знање, вјештина и уопште
способност за самостално обављање у струци стиче практичним радом. Ако је приправнички стаж био успјешан, послодавац по престанку
приправничком стажа може засновати редован радни однос. Он нема
обавезу да оспособљеног приправника прими у радни однос, што значи
да се може опредјелити за оспособљавање новог припавника. Према
члану 125. Закона, приправник има право на плату најмање у висини
80% основне плате за послове за које је закључио уговор о раду, као и на
накнаду трошкова и друга примања, у складу са овим законом, општим
актом и уговором о раду. Нема законских сметњи да се посебним законом
општим актом и уговором о раду, приправнику исплати и већа плата
од наведеног минимума.
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3.9. Обављање послова директора
У глави трећој само је једна одредба-члан 51., она се не разликују
од досадашњих законских рјешења. Ова одредба је у ранији и у овај
закону унешена с циљем регулисања радно-правног статуса директора и
других одговорних лица у организацијама и невладином сектору. Дата је
могућност обављања послова директора са заснивањем и без заснивања
радног односа. Посебно треба имати у виду оснивачка акта и Статут
послодвца и трајање мандата директора као и његова овлашћења.
3.10. Фактички радни однос
Међутим, сматарамо да је ово право мјесто да се спомене и
фактички радни однос, као врста радног односа који у пракси постоји.
Присутне су дилеме да ли се уопште ради о радном односу. У теорији
радног права постоје различити одговори на ова питања, па ћемо
изнијети неке од њих.
„Фактички радни однос је однос рада или запослења у коме се
налази радник, чији је правни основ заснивања и трајања радног односа
неправилан и незаконит или уопште не постоји, односно престао да важи,
али однос у коме радник стварно испуњава своје редовне дужности,
односно врши одређени посао или рад (службу, функцију) на прописан
и редован начин, и то све без узурпације, односно самовласног узимања
и вршења посла, односно функције“.19
Из ове дефиниције фактичког радног односа, види се да се
фактички радни однос разликује због непостојања правног основа
заснивања, односно трајања овог првог односа. Код фактичког радног
односа правни основ: 1) не постоји и никад није постојао, 2) постојао
је, али му је истекла важност (радни однос на одређено вријеме) и 3)
постоји и даље, али је правно неважећи.
4. Закључна разматрања
Закон о раду Републике Српске дефинише различите облике
радног односа. Сви дефнисани облици су у складу са међународним
стандардима и одражавају стање друштвено-економских односа у
Републици Српској. Различити облици радног односа омогућавају
запошљавање већег броја радника. У односу на ранији закон уведени
су нови облици радног односа и дограђени поједини облици радног
односа који су уведени у систем рада Републике Српске 2007 године.
19 А. Балтић и М. Деспотовић, Основи радног права Југославије, стр. 38.
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Законом о раду ријешене су све дилеме које су се јављале у пракси око
појма, дефинције и садржаја радног односа, обзиром да се правна наука
на овим просторима у последњих двадесетак година није бавила радним
односом јасно дефинишу права и дужности радника и послодаваца што
се према ранијем Закону о раду подразумијевало и изводило из одредбе
првог члана који је говоро о томе шта уређује Закон.
За успјешност у раду и пословању значајна је одредба
флексибилизације рада на одређено вријеме продужавањем трајања
уговора о раду на одређено вријеме у изузетним случајевима и до
пет година. Ова одредба ће стимулисати стране инвеститоре који у
Републици Српској изводе радове ограниченог временског трајања јер
је одредба према којој је уговор на одређено вријеме тарјао максимално
24 мјесеца била ограничавајући фактор.
Радни однос за обављања послова ван сједишта послодавац
обезбејђује обављање послова за послодваце ван сједишта што је погодно
за неке врсте послова и неке категорије радника. Посебна предност рада
на даљину када је ријеч о послодавцима, је могућност да се значајно
снизе трошкови рада (нпр. трошкови везани за обезбјеђење просторних
услова за рад, превоз радника и слично). За раднике рад ван пословних
просторија (рад на даљину и рад код куће) значи могућност да боље
организују и користе своје вријеме, односно да боље ускладе приватне
и пословне обавезе.
Рад са непуним радним временом даје могућности већег
запошљавања и уважава чињеницу да послодваци имају потребу за
обављањем послова за чије успјешно извршавање у току дана не треба
пуно радно вријеме једног извршиоца. Новим и дограђеним облицима
радног односа није угрожен радни однос на неодређено вријеме није
фаворизован рада на одређено нити су редукована права радника по
основу рада како што је било мишљења приликом припреме и доношења
Закона о раду.

Литература и извори
Балтић, Александар и Деспотовић, Милан, Основи радног
права Југославије, осмо измењено и допуњено издање, „Савремена
администрација“, Београд, 1981.
Брајић Влајко, Уговор о раду и уговорни односи у области рада,
Београд, 1993.
264

Доц. др Рајко Кличковић, Радни однос у контексту новог Закона о раду
Републике Српске, Радно и социјално право, стр. 245-266, XX (1/2016)

Брковић, Радивоје, Флексибилно тржиште рада у условима
глобализације, Златиборски правнички дани Зборник радова са
савјетовања правника, Београд, 2011.
Драшковић, Драгољуб, О уговорном карактеру радног односа у
предлогу Закона о основама радних односа, Београд, 1994.
Драшковић, Драгољуб, Промене у правној форми заснивања
радног односа, Београд, 1996.
Ивошевић, Зоран, Радно право, Београд, 2009.
Јашаревић, Сенад, Флексибилне форме запошљавања у Закону о
раду, Београд, 2002.
Јовановић, Предраг, Радно право, шесто измењено и допуњено
издање, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Центар за
издавачку делатност“, Нови Сад, 2012.
Кличковић, Рајко и Радић Борислав, Коментар Закона о раду у
Републике Српске Центар за демокртаизацију, Бања Лука, 2016.
Лубарда, Бранко, Субординација као битно обележје уговора о
раду, Будва – Београд, 1999.
Лубарда, Бранко, Европско радно право, ЦИД, Подгорица, 2004.
Мирјанић, Жељко, Радни односи: Индивидуални радни односи,
друго измијењено и допуњено издање, Бања Лука, 2004.
Мирјанић, Жељко et al, Приручник за практичну примјену Закона
о раду Републике Српске, AMAX bmr d. o. o., Сарајево, 2007.
Шундeрић, Боривоје, Радни однос (Теорија, норма, пракса),
Београд, 1990.
Шундeрић, Боривоје, Радно право, Приручник за полагање
правосудног испита, Београд, 1995.
Шундeрић, Боривоје, Радни однос, „Радно и социјално право“, бр.
4–6/2002, Београд 2002.
Правни извор
1. Закон о раду – Пречишћени текст („Службени гласник Републике
Српске“, број: 55/07),
2. Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:
01/16),
3. Закон о државним службеницима (Службени гласник Републике
Српске“, број 118/08 и 37/12),
4. Законом локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број:101/04,42/05 и 118/05),
5. Закон о запошљавању страних држављања и лица без држављанства („Службени Гласник Републике Српске“, бр. 24/09 и 117/11).
265

Доц. др Рајко Кличковић, Радни однос у контексту новог Закона о раду
Републике Српске, Радно и социјално право, стр. 244-266, XX (1/2016)

Dr Rajko Kličković, PhD
University of Business Studies,
Faculty of Legal Sciences, Banja Luka

Employment in the Context of the new
Labour Law of the Republika Srpska
Summary
The aim of this paper is to analyze the labour relationship in the context of the new Labour Law of the Republic of Srpska bearing in mind new
and improved forms of labour relations, their overall place and role in the
system of employment relationship with emphasis on their contribution to the
success of business. The new Labor Law for the first time since the creation
of the Republic of Srpska detail regulates and defines the labour relationship,
rights, obligations and responsibilities arising from employment or other relationships on the basis of the work, unless a special law provides otherwise.
Labor Law, as a general law, defines labour relationship as a relationship
that is established between the employer and the workers on basis of legal
act, namely: labour contracts, the decision on admission, the decision on
the selection and appointment or on the other legal grounds prescribed by
a special law. This provision refers to the existence of general and special
modes of labour relationships in the Republic, although this is not specifically
defined by the Law. The introduction of different forms of labour relations
in a general mode of labour, and upgrade of certain forms of special labour
relations, which were first introduced in the system of employment in 2007,
is in a direct function of improving the work and operations that will be described in more detail in this paper.
Key words: labor legislation, emplojment and labour relationship,
modes of labour relations, forms of emplojment, bylaw.
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УСТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ – (НЕ)ПОСТОЈЕЋИ
ПРАВНИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ПРАВНА
РЕШЕЊА У МЕЂУНАРОДНОМ И КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ
Апстракт: Флексибилизација рада узрокована глобализационим
процесима довела је до појаве једног новог облика вршења рада
– уступања запослених од стране агенција за привремено
запошљавање. Специфичан због своје правне конструкције и
присуства три различита субјекта у његовом функционисању,
при чему два на својеврстан начин имају улогу послодавца,
овај вид радног ангажовања отвара низ различитих питања,
пре свега питање заштите лица које се уступа посредством
агенције за привремено запошљавање. Одговоре на отворена
питања покушали смо да пронађемо кроз анализу правних аката
Међународне организације рада и Европске уније који се баве
овом проблематиком, као и да укажемо на потенцијална правна
решења на пољу уступања запослених у праву Републике Србије,
јер оно је, за сада, без одговарајуће регулативе у правном систему
наше земље.
Кључне речи: уступање запослених, агенције за привремено
запошљавање,флексибилизација рада, међународно, комунитарно
и домаће право.
1. Увод
Уступање запослених преко агенција за привремено запошљавање
(у даљем тексту: Агенција) једна је у низу последица флексибилизације
*

d.bozicic@pf.uns.ac.rs
* Рад примљен: 10.06.2016.
Рад прихваћен: 02.07.2016.
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тржишта рада. Овај појам јавља се са процесом глобализације која
уједно представља и његов главни покретач.1 Флексибилизација рада
виђена је као једно од решења за све већи број економских и, уопште,
друштвених криза које се јављају са глобализацијом. Флексибилност
тржишта рада заправо подразумева радноправну дерегулацију, односно
смањење заштитних елемената радноправног система чиме би се
тржишно функционисање ослободило мера институционалног карактера
које су првобитно креиране да заштите раднике, а сада се сматрају
препрекама даљем економском расту.2 Тако се заправо „класично
схватање да је основни циљ радног права социјални мир (заштита
радника која доприноси социјалном миру и социјалној правди) мења
на начин да се радном праву, сада, као основни, прописује економски
циљ (задовољавање основних потреба глобализоване капиталистичке
тржишне економије)“.3 Флексибилизација тржишта рада резултирала
је различитим облицима вршења рада, а њихово главно обележје јесте
да одударају од карактеристика класичног радног односа,4 због чега се
још називају и атипичним. У ту групу спада и уступање запослених
посредством Агенција.
Овај облик вршења рада специфичан је због своје правне
конструкције и присуства три различита субјекта у његовом
функционисању, где се два заправо налазе у (различитој) улози
послодавца. Наиме, лице закључује уговор о раду са Агенцијом и води
се као њен запослени, да би као такав, од стране Агенције био уступљен,
на одређени временски период, другом привредном субјекту који ће том
запосленом издавати радне налоге и вршити надзор над његовим радом,
а све то на основу уговора о уступању закљученог између Агенције и
тог привредног субјекта, који је заправо корисник њених услуга. Дакле,
запослени је формално у радном односу код Агенције,5 али је суштински
подређен управљачким и нормативним овлашћењима привредног
субјекта који је корисник услуга Агенције. С обзиром на описане правне
1 С. Јашаревић, Флексибилизација рада – решење или заблуда, Зборник радова
Правног факултета у Новом Саду, бр, 4/2012, стр. 175.
2 Б. Урдаревић, Флексибилност тржишта рада и запошљавање преко агенција
у Европској унији, Зборник радова ХХI век – век услуга и услужног права, Правни
факултет у Крагујевцу, 2011, стр. 466-467.
3 Љ. Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе, Правни
факултет у Београду, 2013, стр. 120.
4 С. Јашаревић, Уређење радног односа у контексту нових околности у свету рада,
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр, 3/2015, стр. 1056.
5 Иако се успоставља уговором о раду, овај однос проблематично је назвати радним
односом јер нема субординације запосленог послодавцу, у овом случају Агенцији, као
битног елемента радног односа. О општим битним елементима радног односа види у:
П. Јовановић, Радно право, Правни факултет у Новом Саду, 2015, стр. 179.
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односе који се успостављају приликом уступања запослених, у пракси се
неретко могу срести и други изрази за овај вид радног ангажовања, као
што су „изнајмљивање радника“ или „лизинг радне снаге“. Ови термини,
иако их сматрамо неподесним за уступање запослених, ипак на себи
својствен начин, одражавају постојећу тенденцију (ре)комодификације
рада.6
Овако комплексан сплет правних односа који се успостављају
приликом уступања запослених посредством Агенција проузрокује низ
спорних питања, нарочито на пољу заштите самог запосленог који бива
уступљен кориснику услуга Агенције, те ће у наредним редовима бити
више речи о правним оквирима унутар којих се (не) може остварити
адекватан ниво заштите запослених ангажованих путем овог облика
вршења рада.
2. Међународни правни оквир за уступање запослених
преко агенција за привремено запошљавање
Како је уступање запослених преко Агенција попримило
интернационални карактер, не треба да чуди ни заинтересованост
Међународне организације рада (у даљем тексту: МОР) за овај вид
флексибилног радног ангажовања. Иако уступање запослених,
представља релативно скорашњу појаву, деловање (приватних) агенција
за запошљавање предмет је интересовања МОР од њеног оснивања, а
посебно је занимљиво како се мењао однос ове организације према
приватним агенцијама за запошљавање. Наиме, овим агенцијама МОР
поклања пажњу већ у Конвенцији бр. 2 о незапослености из 1919. године,
где се у чл.2 ст. 2 Конвенције наводи да су државе чланице, тамо где
поред јавних агенција (бироа) делују и приватне агенције (бирои), дужне
да предузму мере за њихово уједначено деловање на националном
нивоу.7 Међутим, 1933. године усвојена је Конвенција бр. 34 о агенцијама
за запошљавање које наплаћују своје услуге, а према којој се (чл. 2)
државама чланицама оставља рок од три године за престанак рада
оваквих агенција за запошљавање.8 Након ове, уследило је још неколико
конвенција које се тичу агенција за запошљавање,9 но за нашу тему
6 Посматрање рада као робе. Види: G. Standing, The Precariat – The new dangerous
class, Bloomsbury, London, 2011, стр. 31; и Б. Урдаревић, Флексибилност тржишта рада
и запошљавање преко агенција у Европској унији, Зборник радова ХХI век – век услуга
и услужног права, Правни факултет у Крагујевцу, 2011, стр. 466.
7 Текст конвенције доступан је на интернет адреси: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C002
8 Текст конвенције доступан је на интернет адреси: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C034
9 Шире о Конвенцијама МОР-а у вези са деловањем приватних агенција за
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од суштинског значаја је Конвенција бр. 181 о приватним агенцијама
за запошљавање из 1997. године којом је уједно извршена и ревизија
Конвенције бр. 34.10
На овакав став наводи нас чл. 1 ст. 1 тачка (б) Конвенције бр. 181
сходно којој се израз приватна агенција за запошљавање односи на свако
физичко или правно лице, независно од јавних органа, које на тржишту
рада, пружа услуге које се састоје из запошљавања радника с циљем да
се стављају на располагање трећој страни, која може бити физичко или
правно лице, које им додељује задатке и врши надзор над извршењем
тих задатака. Дакле, поред уобичајених услуга које пружају агенције
за запошљавање, а које се тичу услуга у погледу тражења посла и које
су наведене у тачкама (а) и (в) чл.1 ст.1 Конвенције,11 новитет у актима
МОР-а јесте управо регулисање уступања запослених.
Након појмовног одређивања приватних агенција за запошљавање,
Конвенцијом бр. 181 даље се утврђује и њена сврха. С тим у вези, у чл. 2
ст. 3 стоји да је сврха ове конвенције да омогући пословање приватних
агенција за запошљавање и заштиту радницима који користе њихове
услуге. Посматрајући преостале одредбе конвенције, можемо рећи да
је успешно одговорила задатку омогућавања пословања приватних
агенција за запошљавање, јер следе одредбе које се тичу њиховог правног
статуса (чл. 3) и услова за унапређење сарадње између јавне службе
за запошљавање и приватних агенција за запошљавање (чл. 13).12 Са
друге стране, отворено је питање да ли је конвенција успела да одговори
задатку омогућавања заштите радника који користе услуге агенција за
запошљавање. Наиме, њиховој заштити посвећена су свега два члана (чл.
11 и чл. 12), сходно којима су саме државе чланице дужне да, у складу
са својим прописима и праксом, обезбеде њихову заштиту у погледу
запошљавање види у: Б. Шундерић, Право Међународне организације рада, Правни
факултет у Београду, 2001, стр. 259-271; и Р. Брковић, Приватне агенције за запошљавање
– међународни, комунитарни и национални правни оквири, Теме, бр. 4/2015, стр. 13831384.
10 Наша држава ратификовала је ову Конвенцију. Види: „Службени гласник РС
– Међународни уговори“, бр. 2/2013
11 Реч је о услугама: (а) обезбеђивања међусобно одговарајућих понуда радних
места и захтева за запошљавање, при чему приватна агенција за запошљавање не
постаје страна у радном односу који из тога може да проистекне; и (в) осталим услугама
у вези са тражењем посла, које је утврдио надлежни орган након одржаних договора
(консултација) са репрезентативним организацијама послодаваца и радника, као што су
пружање информација, чија намера није да се пронађу међусобно одговарајуће понуде
радних места и захтева за запошљавање.
12 Што је значајан заокрет у односу МОР-а према приватним агенцијама за
запошљавање. Види: фуснота 9.
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одређених права,13 као и да саме одреде обавезе приватних агенција за
запошљавање с тим у вези.
Поред тога, Конвенција бр. 181 пажњу је посветила и начину
обраде личних података радника који користе услуге приватних агенција
за запошљавање (чл. 6) и утврђује забрану за приватне агенције за
запошљавање да наплаћују, директно или индиректно, у целини или
неком делу, било какве трошкове или накнаде радницима који користе
њихове услуге. Ипак, остављен је простор за државе чланице да
предвиде извесне изузетке од овог правила и то у погледу одређених
категорија радника, и одређених врста услуга које пружају приватне
агенције за запошљавање, под условом да је то у складу са интересом
заинтересованих радника и уз консултације са репрезентативним
организацијама запослених и послодавца (чл. 7).
С обзиром на то да се Конвенција бр. 181 заправо не бави
најзначајнијим правним и економским питањима уступања радника
посредством приватних агенција за запошљавање,14 нити расподелом
права, обавеза и одговорности између три стране које су инволвиране код
овог типа радног ангажовања, можемо закључити да је МОР, посредством
ове конвенције, проблемима које ствара уступање запослених преко
Агенција пришла на један фрагментаран, селективан начин, и то
регулишући више питања која се тичу самог статуса ових агенција
него суштинских специфичности радног односа који се успоставља
овим путем.15 Штавише, Конвенција бр. 181 није успела ни да одговори
захтеву универзалности аката МОР-а,16 јер ју је ратификовало свега 32
државе чланице од њих укупно 187.17 На крају, имајући у виду изложене
одредбе Конвенције бр. 181 и број држава које су је ратификовале, остаје
нам да закључимо да Конвенција бр. 181 о приватним агенцијама за
13 У питању су права на: синдикално удруживање; колективно преговарање;
минималну зараду; радно време и друге услове рада; законска давања за социјалну
заштиту; приступ оспособљавању; безбеност и здравље на раду; надокнаду у случају
повреда на раду и професионалне болести; надокнаду у случају стечаја и заштите
потраживања радника; материнску заштиту и давања; родитељску заштиту и давања.
14 Попут установљавања минимума права за раднике који бивају ангажовани
посредством приватних агенција за запошљавање или питањем једнаког третмана
лица који траже запослење преко ових агенција у односу на лица која су у сталном
радном односу.
15 Б. Урдаревић, Утицај глобализације на међународне радноправне стандарде,
докторска дисертација, Правни факултет у Београду, 2011, стр. 321.
16 О универзалности као битној карактеристици делатности МОР-а и као
предуслову остваривања њеног примарног циља у смислу учврш ћивања општег и
трајног мира у свет у путем обезбеђивања социјалне правде види у: П. Јовановић, Радно
право, Правни факултет у Новом Саду, 2015, стр. 88 и 91; Б. Шундерић, op. cit., стр. 61-63
17 Број ратификација на дан 24.07.2016. године
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запошљавање заправо сведочи о својеврсном признању МОР-а о
постојању једног новог облика „индиректног радног односа“ насталог
услед процеса глобализације, а поводом којег сама МОР може мало
тога да учини у смислу заштите лица која на овај начин бивају радно
ангажована.18
3. Уступање запослених преко агенција за привремено
запошљавање у комунитарном праву
Иако је још ‘80-их година прошлог века од стране органа Европске
уније (у даљем тексту ЕУ) препозната потреба за уређењем правног
положаја лица ангажованих посредством Агенција,19 до коначног
регулисања ове материје на комунитарном нивоу долази тек 2008.
године усвајањем Директиве број 2008/104/ EC о раду преко агенција
за привремено запошљавање (у даљем тексту: Директива).20 Иако овако
дуг временски период од првих покушаја за нормирањем ове материје
до усвајања поменуте Директиве не треба да нас зачуди, јер су сама
социјално-економска права тешко крчила себи пут у правном поретку
ЕУ,21 ипак, регулисање уступања запослених преко Агенција показало
се као једно од најтежих питања за постизање консензуса на нивоу ЕУ.22
Разлози за то леже у чињеници да су, с једне стране, државе чланице
ЕУ имале прилично различита правна решења на националном нивоу,23
док, са друге стране, социјални партнери никако нису могли да постигну
сагласност у погледу степена заштите радноправног положаја лица
ангажованих посредством Агенција.24 Ипак, усвајање ове Директиве
не значи уједно да и даље није остало неразјашњених питања у вези са
уступањем запослених преко агенција за привремено запошљавање на
нивоу ЕУ.
18 G. Standing, The ILO: An Agency for Globalization?, Development&Change,
International Institute of Social Studies, Vol 39, No. 3/2008, стр. 366. и 382. Рад доступан и
на интернет адреси: http://www.guystanding.com/files/documents/ilo_published_article.pdf
19 Б. Урдаревић, Флексибилност тржишта рада и запошљавање преко агенција
у Европској унији, Зборник радова ХХI век – век услуга и услужног права, Правни
факултет у Крагујевцу, 2011, стр. 469.
20 Објављена у OJ L 327/9
21 П. Јовановић, Уградња људских и социјално-економских права у међународно,
европско и наше право, Радно и социјално право, бр. 1-6/2006, стр. 17-23.
22 A. C. Davies, EU Labour Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK –
Northampton, MA, USA, 2012, стр. 194
23 Што је констатовано и у самој преамбули Директиве 2008/104/EC (тачка 10
преамбуле)
24 H. Frenzel, The Temporary Agency Work Directive, European Labour Law Journal,
Vol. 1, No. 1/2010, стр. 120.
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Суштинско обележје ове Директиве јесте принцип једнаког
поступања, којем не само да је посвећен један члан (у питању је чл.
5 Директиве), него је прожима готово у целости.25 Овај принцип,
сходно чл. 5 ст. 1 Директиве, подразумева да основни услови рада и
запошљавања за лица која су у радном односу са Агенцијом, за време док
су уступљени кориснику услуга Агенције, морају бити најмање једнаки
условима рада који би се на њих примењивали да су запослени директно
код предузећа које је корисник услуга Агенције. Овде се, само по себи,
намеће питање који су то основни услови рада и запошљавања у погледу
којих се примењује принцип једнаког поступања? Одговор на њега дат
је у самој Директиви. Основним условима рада и запошљавања сматрају
се они услови рада који су утврђени одредбама закона, подзаконских
аката, колективних уговора и одредбама других општих аката који се
примењују код предузећа које је корисник услуга Агенција, а који се
односе на радно време, прековремени рад, одморе, ноћни рад, одуства
са рада, празнике и зараду.26 Наведене одредбе Директиве наводе на
закључак да принцип једнакости у погледу услова рада и запошљавања
између лица ангажованих посредством Агенција и лица која су у радном
односу код корисника услуга Агенција заправо не омогућава потпуну
радноправну заштиту лица која бивају уступљена посредством Агенција.
Ово из разлога што су из опсега „основних услова рада и запошљавања“
предвиђених Директивом изостављене, пре свега законске одредбе
које се односе на отказе запослених и колективна отпуштања. Уз то,
изостављена је и заштита из сфере социјалног осигурања. Оно што би
свакако требало похвалити јесте да се принцип једнаког поступања
односи и на зараде, као кључно питање из радног односа. Међутим,
на блажи тон похвала утиче други став чл. 5 Директиве према којем
државе чланице, након консултција са социјалним партнерима, могу
предвидети изузетак од принципа једнаког поступања у погледу зарада
лица која са Агенцијом имају уговор о раду на неодређено време, а
у периоду између два уступања. Из овога произлази закључак да се
заправо кроз принцип једнаког поступања успоставља неједнако
поступање између самих лица која су у радном односу са Агенцијом,
што даље значи да заправо постоје две различите групе ових лица – они
који са Агенцијама имају заључен уговор о раду на неодређено време
25 Најпре се наводи у самој преамбули Директиве (тачка 14 преамбуе) кроз
набрајање разлога за њено усвајање; потом у чл. 2 Директиве којим се одређује њен
циљ; тако је и у чл. 6 Директиве који говори о попуњавању радних места у предузећу
које је корисник услуга агенција и стручном усавршавању запослених; такође и чл. 7
и 8 Директиве, који се тичу колективних права запослених код агенција, прожети су
начелом једнаког поступања.
26 Чл. 3 ст. 1 тачка ф) Директиве.
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и они који су са овим Агенцијма засновали радни однос на одређено
време, при чему заправо принцип једнаког поступања, у домену зарада,
важи само за оне који нису у радном односу на неодређено време те
стога уживају потребу за већим степеном радноправне заштите.27 Уз
то, принцип једнаког поступања додатно губи на тежини ставом четири
чл. 5 Директиве којим је остављена могућност за државе чланице да, уз
консултације са социјалним партнерима и на основу уговора закљученог
између њих, донесу одредбе о основним условима рада и запошљавања
које одступају од начела утврђеног у ст. 1 чл. 5 Директиве, при чему
се таквим одредбама може предвидети рок за испуњавање услова за
принцип једнаког поступања.28 Ово питање је нарочито проблематично
јер заправо вољи социјалних партнера даје предност у односу на одредбе
директиве, те уколико је сагласност између њих постигнута, може
се одступити од начела једнаког поступања. С тога, не можемо да се
не запитамо ко, на комунитарном нивоу, заступа интересе лица која
су у радном односу код Агенција? С тим у вези морамо истаћи да на
нивоу ЕУ не постоји синдикат који се стара искључиво о интересима
запослених код Агенција, што значи да се о њиховим интересима, на
комунитарном нивоу, старају већ постојећи синдикати запослених који
се могу јавити као конфедерације националних међугранских савеза
синдиката и као федерације гранских националних синдиката.29 Како
су лица запослена код Агенција у значајној мањини, у смислу чланства
у европским синдикатима, у односу на она која се налазе у типичном
радном односу, јасно је у којем правцу може ићи евентуална дерогација
принципа једнаког поступања базирана на сагласности воља социјалних
партнера.
Још један члан Директиве усмерен је ка заштити лица која су у
радном односу код Агенција. У питању је чл. 6 Директиве, чији већ први
став, проткан принципом једнаког поступања, истиче како ови радници
морају бити обавештени о свим слободним радним местима у предузећу
које је корисник услуга агенција за привремено запошљавање, чиме
им се даје иста прилика као и осталим запосленима у том предузећу
27 H. Frenzel, op. cit., стр. 128
28 Одредба чл. 5 ст. 4 Директиве нашла је своје место у тексту Директиве као
компромисно решење, на иницијативу Велике Британије, која је дуго представљала
камен спотицања за усвајање директиве по питању уступања запослених преко агенција
за привремено запошљавање. A. C. Davies, op. cit., стр. 196; N. Countouris, R. Horton,
The Temporary Agency Work Directive: Another Broken Promise?, Industrial Law Journal,
Vol. 38, No. 3/2009, стр. 332-333.
29 Б. Лубарда, Радно право – расправа о достојанству на раду и социјалном
дијалогу, Центар за издаваштво и информисање, Правни факултет у Београду, 2012,
стр. 840.
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да нађу запослење на неодређено време.30 Уз то, попут Конвенције бр.
181, Директивом се установљава забрана за Агенције да наплаћују било
какву накнаду за своје услуге лицима која бивају уступљена.31 Даље се
истиче како ће државе чланице предузети одговарајуће мере у циљу
омогућавање стручног усавршавања лица запослених код агенција
у циљу унапређивања развоја њихових професионалних каријера и
сталног запошљавања.32 Ова одредба нарочито добија на значају када
се изнесе податак да су претежно радници са нижом стручном спремом
ти који бивају ангажовани посредством Агенција.33
Одређену пажњу ваљало би поклонити и чл. 4 Директиве, јер се
тиче једног посебно осетљивог питања – питања ограничења, односно
забрана за деловање Агенција. Наиме, сходно одредбама Директиве,34
ограничења или забране рада агенција за привремено запошљавање
оправдани су само ако се темеље на општем интересу посебно у погледу
заштите запослених код агенција, безбедности и здрављу на раду или
потребе да се осигура несметано функционисање тржишта рада и
спречавање злоупотреба.35 Ова норма дошла је и до Европског суда
правде (у даљем тексту: ЕСП) од којег је затражено њено тумачење С
30 Слично и у ст. 4 овог члана Директиве према којем лица запослена код Агенција
имају право на све погодности, као и запослени код предузећа које је корисник услуга
Агенција, а нарочито оне које се тичу исхране током рада, надокнаде трошкова превоза
и чувања деце током трајања радног времена.
31 Чл. 6 ст. 3 Директиве
32 Чл. 6 ст. 5 Директиве
33 J. Arrowsmith, Temporary agency work in an enlarged European Union, European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburg, 2006, стр.
8. Доступно и на интернет адреси: http://www.ciett.org/fileadmin/templates/eurociett/
docs/ef05139en.pdf
34 Чл. 4 ст. 1 Директиве
35 При чему се овом одредбом не доводи у питање национални правни оквир
у погледу регистрације, издавања дозвола, лиценцирања, услова финансијске
природе (попут гаранција) или надзора над радом агенција за запошљавање (чл. 4
ст. 4 Директиве). Занимљиво је да се ЕУ приликом доношења Директиве уздржала
од регулсања овог питања, јер оно има директне консеквенце на структуру тржишта
у домену услуга уступања запослених. Тако, у државама чланицама у којима су за
деловање ових агенција прописане високе финансијске гаранције, пружањем услуге
уступања бавиће се мали број (углавном мултинационалних) агенција, јер само оне
могу да испуне високе финансијске предуслове, што директно утиче на цену и квалитет
услуга које пружају ове агенције, а што даље има директне импликације и на тржиште
рада. О утицају који национални прописи у погледу регистрације и лиценцирања
агенција за привремено запошљавање имају на тржиште рада, на примерима Француске,
Белгије, Холандије и Шпаније са једне, односно Велике Британије и Немачке са друге
стране, шире у: J. Arrowsmith, Temporary agency work and collective bargaining in the EU,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2008,
стр. 6. Доступно и на интернет адреси: http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_publication/field_ef_document/ef0899en.pdf
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тим у вези, ЕСП је стао на становиште да чл. 4 ст. 1 Директиве треба
тумачити на начин да се њиме „не намеће националним судовима држава
чланица обавеза непримењивања сваке одредбе националног права која
садржи забране или ограничења који се тичу радног ангажовања преко
агенција за привремено запошљавање који нису оправдани општим
интересом у смислу наведеног чл. 4. ст. 1.“36
Имајући у виду све изложено, можемо закључити да је кључна
одлика Директиве 2008/104/EC прокламовање принципа једнаког
поступања између лица која су радно ангажована посредством Агенција
и стално запослених у предузећу које је корисник услуга Агенција.
Занимљиво је како је управо овај принцип од главног камена спотицања
за раније усвајање директиве која се бави овом проблематиком дошао до
њене главне одлике. Ипак, сигурно је да су бројна, претходно изложена,
одступања од овог принципа заправо и учинила могућим њено усвајање
и то готово 30 година од почетних покушаја за њеним доношењем. Као
најслабију тачку у погледу садржине Директиве, морамо издвојити
чињеницу да је из корпуса „основних услова рада и запошљавања“37
изузета радноправна заштита лица запослених код агенција у погледу
отпуштања и права из сфере социјалног осигурања. Са друге стране,
управо је то и разлог због којег је овај вид радног ангажовања нарочито
интересантан послодавцима, те смо сигурни да у скорије време оно неће
ни бити тема која ће се атуелизовати у правцу евентуалних промена.
4. Уступање запослених преко агенција за привремено
запошљавање у праву Републике Србије
4.1. Постојећи прави оквир
За разлику од већине држава у региону,38 у Републици Србији
не постоје законске норме којима се регулише уступање запослених
36 Пресуда ЕСП бр. C – 533/13
37 Сходно чл. 3 ст. 1 тачке ф) Директиве, а на које се и примењује принцип једнаког
поступања.
38 У Црној Гори, важећим Zakonom o radu (“Službeni list CG”, br. 49/2008, 26/2009,
59/2011 i 66/2012) детаљно је уређна материја уступања запослених посредством
агенција за запошљавање (чл. 43а – чл. 43г); исто је и у суседној Хрватској, члановима
24 – 32 Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09, 61/11, 82/12 - Zakon o kriterijima za
sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, 73/13
i 93/14); у Македонији постоји посебан закон за овај облик рада, према: Р. Брковић,
Приватне агенције за запошљавање – међународни, комунитарни и национални правни
оквири, Теме, бр. 4/2015, стр. 1391; Мађарски Закон о раду такође садржи одредбе
којима се детаљно уређује овај вид радног ангажовања, J. Hajdu, Main Forms of Atypical
Employment in Hungarian Labour Law, Тематски зборник „Хармонизација српског и
мађарског права са правом Европске уније“, Нови Сад, 2015, стр. 355 – 359.
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посредством Агенција. Ово свакако не значи да уступање запослених
преко Агенција не постоји у нашој земљи, штавише, процењује се да је
између 60.000 и 80.000 људи обухваћено овим видом радног ангажовања,39
већ је само знак да није присутан одговарајући правни оквир за уступање
запослених преко Агенција. Наиме, уступање запослених темељи се
на претходно поменутој ратификованој Конвенцији МОР бр. 181 о
приватним агенцијама за запошљавање. Уколико се подсетимо сврхе
конвенције истануте у чл. 2, можемо констатовати да је Република Србија
одговорила оном делу који се тиче обавезе омогућавања пословање
приватних агенција за запошљавање. Ова сврха остварена је кроз
норме40 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (у
даљем тексту: Закон).41 Одредбама Закона детаљно су уређена питања у
погледу регистрације и дозвола за рад агенција.42 Ипак, нарочиту пажњу
привлачи чл. 20 ст. 1 Закона према којем „Агенцију за запошљавање
оснивају правна и физичка лица ради обављања послова запошљавања,
и то: 1) обавештавања о могућностима и условима запошљавања; 2)
посредовања у запошљавању у земљи и иностранству; 3) професионалне
оријентације и саветовања о планирању каријере; 4) спровођења
појединих мера активне политике запошљавања, на основу уговора са
Националном службом“. Евидентно је да послови уступања запослених
уопште нису предвиђени Законом, те се с тога намеће питање да ли је
пружање услуге уступања запослених дозвољено у Републици Србији?
Чињеница је да то ниједним прописом није експлицитно забрањено, а
једини акт у правном систему наше земље који уопште помиње уступање
запослених јесте један подзаконски акт, који уједно, уз Конвенцију и
Закон, представља правни основ за деловање Агенција у нашем праву.
Реч је о Уредби о класификацији делатности (у даљем тексту: Уредба)43
која у сектору Административних и помоћних услужних делатности
(сектор Н Уредбе) одређује и делатност запошљавања за коју каже да
обухвата „састављање понуда слободних радних места и усмеравање,
односно запошљавање кандидата који су се пријавили за запошљавање.
Овде спада и обезбеђивање понуде одговарајућих радника пословним
39 Vodič: Radnici na lizing – Prava radnika privremeno angažovanih preko agencija
za zapošljavanje, Share fondacija i Međunaroni centar Olof Palme, Beograd, 2016, стр. 13.
Доступно и на интернет адреси: http://savez.rs/wp-content/uploads/2016/03/RADNICINA-LIZING-VODIC.pdf
40 У питању су чл. 20 – 27.
41 Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015
42 Као што су услови за добијање дозволе за рад, њено трајање, накнаде које
агенције плаћају с тим у вези, услови под којима се агенцији одузима дозвола за рад и
сл. Види: чл. 21 – 27 Закона.
43 Службени гласник РС, бр. 54/2010.
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клијентима за одређени период у циљу привремене замене радне снаге
клијента“.44 У продужетку, Уредба разрађује и, за нашу тему централно
питање, делатност агенција за привремено запошљавање.45 С тим у
вези наводи се да њихова делатност обухвата „обезбеђивање радника
клијентима за одређени период, као допуну или привремену замену
радне снаге клијента, где су запослени појединци стално запослени у
јединицама за привремено пружање услуга. Јединице које се сврставају
у ову групу не врше директан надзор над својим запосленима који раде
на радним местима на које их распоређује клијент-послодавац“. Овде
се право Републике Србије највише приближава уступању запослених
сходно чл. 1 ст. 1 тачка б) Конвенције бр. 181. Заправо, чињеница да је
уступање запослених поменуто само у Уредби не оставља сумњу да
се подзаконским актом „на мала врата“ овај посебни облик атипичног
запошљавања уводи у правни систем Републике Србије. Међутим,
с тим у вези јавља се много отворених питања. Најпре, шта заправо
представљају сви ти појмови употребљени при одређивању делатности
Агенција попут „клијент“,46 „клијент-послодавац“, „радник“,47 „радна
снага“, „јединице за привремено пружање услуга“, и на крају, шта
се подразумева под појмом „привремено запошљавање“?48 Ниједан
законски текст не садржи дефиниције ових појмова те њихова употреба у
Уредби остаје правно нејасна. Такође, колико траје тај „одређени период“
наведен у Уредби? У којим то случајевима привредни субјекти могу
посегнути за уступањем запослених?49 На темељу којег индивидуалног
акта се реализује уступање? Сва ова питања сугеришу на преку потребу
за детаљнијим регулисањем уступања запослених преко Агенција и
стављање ове делатности у законске оквире. Ово је заправо констатација
око које се слажу и сами социјални партнери.50 Наравно, пуно је тога у
44 Грана делатности бр. 78
45 Група делатности бр. 78.20
46 Овај термин се дефинише у другим законима, али у контексту који нема
апсолутно никакве везе са уступањем запослених. Види: чл. 41 Закона о банкама
(„Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015)
47 Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014) нигде не помиње термин „радник“. Користи се само појам „запослени“, а сходно
чл. 5 Закона о раду запослени је физичко лице које је у радном односу код послодавца.
48 Слично и Марио Рељановић, Ко (не) штити права радника на лизинг? Biznis
& Finansije, доступно на интернет адреси: http://bif.rs/2016/06/ko-nestiti-prava-adnikana-lizing/
49 Уредба каже да је уступање могуће ради допуне или привремене замене радне
снаге клијента. Које су то ситуације када је могућа „допуна радне снаге“?
50 С тим у вези види: Резолуцију о најму радне снаге и агенцијама за привремено
запошљавање донету на XV конгресу Савеза самосталних синдиката Србије. Текст
резолуције доступан на интернет адреси: http://sindikat.rs/aktuelno_files/vesti_
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овој материји око чега се њихови ставови размимоилазе, али сигурно је
да социјални дијалог представља прави колосек којим се треба кретати
на путу регулисања овог питања, уз, подразумева се, одлучујућу
улогу државе, јер закон је једина адекватна форма за успостављање
одговарајућег правног оквира код овако значајног питања.
Сенку на пословање Агенција додаје и одсуство надзора над
услугом уступања. Наиме, надлежне инспекције немају правни основ
за контролу рада Агенција са аспекта радних права при пружању
услуге уступања радника, јер се Закон о раду не бави овим обликом
радног ангажовања.51 Тако да агенције контролише једино надлежно
министарство и то само у погледу испуњавања просторних и техничких
услова, стручне оспособљености агенцијског особља те полагања испита
за рад у запошљавању.52
Да ли је Република Србија остварила другу сврху Конвенције
бр. 181 која се тиче заштите радника који се запошљавају посредством
агенција лако је закључити из претходних редова. У одсуству законске
регулативе на пољу уређивања самог уступања запослених као посебног
вида радног ангажовања, јасно је да нема ни радноправне заштите лица
која се уступају другим привредним субјектима посредством Агенција.
Ово их чини непостојећим за правни систем и има значајне негативне
реперкусије на њихов радноправни положај и (не)могућност правне
заштите.53
4.2. Кључне тачке и потенцијална решења
за уређивање уступања запослених
Нема сумње да је пред нашим законодавцем нимало једноставан
задатак нормирања уступања запослених као посебног облика радног
ангажовања. Уосталом, то су, како смо рекли, као преку потребу
препознали и сами социјални партнери. Приликом креирања законског
pdf/15kongres/rezolucija_privremeno%20zaposljavanje.pdf ; као и Бела књига – предлози
за побољшање пословног окружења у Србији, Савет страних инвеститора (Foreign
Investors Council), 2015, стр. 53. Доступно и на интернет адреси: http://www.fic.org.

rs/projects/white-book/white-book.html

51 Vodič: Radnici na lizing, op. cit., стр. 21.
52 У питању је надзор над поштовањем помињаних одредби Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености и одредби Правилника о просторним и техничким
условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености
запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању
(„Службени гласник РС“, бр. 98/2009).
53 Ово се пре свега тиче зараде као основног права из радног односа, јер, неретко
се дешава да уступљени радници за свој рад примају новчану накнаду која је нижа и
од минималне зараде.
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оквира за уступање запослених оријентир би свакако требало да
представља, у претходном делу описана, Директива 2008/104/EC и пре
свега њен принцип једнаког поступања, нарочито имајући у виду процес
интеграција Републике Србије у ову комунитарну организацију и, с тим
у вези, обавезу хармонизације националног права са правом ЕУ. Наравно,
и поједина решења из суседних земаља никако не би требало занемарити,
посебно јер су изазови на пољу радноправне регулативе врло слични.
Пре свега, битно је законом детаљно утврдити обавезне елементе,
како уговора о раду који закључују Агенција и запослени, тако и
елементе уговора о уступању који закључују Агенција и привредни
субјект који је корисник њених услуга. С тим у вези, од нарочитог је
значаја одредити колико уступање запосленог једном кориснику услуга
Агенције може најдуже трајати. И док се решења углавном крећу
између 12 и 18 месеци за трајање уступања једног запосленог у погледу
обављања истих послова,54 код истог корисника, спорно је то да ли се
по истеку овог периода корисник може обратити (истој или другој)
Агенцији ради уступања новог запосленог на истим тим пословима и
радним задацима, јер онда је овако постављено ограничење трајања
уступање подложно изигравању. Као адекватније видимо решење које
у центар пажње поставља, не сам уговор о уступању (односно његово
трајање), него послове и радне задатке код корисника услуге Агенције
поводом којих се закључује уговор о уступању запослених. Јер, уколико
потреба за уступањем запослених на истим пословима постоји у дужем
временском периоду,55 онда је јасно да није реч привременој потреби за
радним ангажовањем, те у тој ситуацији нема места уговору о уступању,
него уговору о раду. На овај начин уступање запослених добило би
привремени карактер, што и треба да представља његову основну одлику.
Такође, битно је прецизно нормирати ситуације када је могуће
закључити уговор о уступању запослених, односно када то није могуће
учинити како би се додатно сузио простор за евентуалне злоупотребе
овог вида радног ангажовања од стране несавесних послодаваца.56
54 Нпр. види чл. 28 Закона о раду Хрватске.
55 Овде мислимо на период дужи од 24 месеца, јер је то временско трајање за које
сходно чл. 37 Закона о раду Републике Србије постоји могућност закључивања уговора
о раду на одређено време.
56 Тако, чл. 43б ст. 3 Закона о раду Црне Горе предвиђа да се споразум о уступању
запослених не може закључити ради: 1) замене запослених који су у штрајку, у складу
са законом, код корисника код којег се спроводи штрајк; 2) уступања запосленог за
обављање послова за које је корисник у претходном периоду од 12 месеци отказао
уговоре о раду због технолошког вишка; 3) обављања послова из делатности Агенције;
4) обављања послова у другим случајевима утврђеним колективним уговором који
обавезује корисника.
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Даље, важним сматрамо и прецизно утврђивање обавеза за Агенције
и кориснике њихових услуга у погледу остваривања права из радног
односа запослених који се уступају,57 а са тим у вези и одређивање
одговорности за неиспуњење тих обавеза.
Питање поводом којег многи законодавци остају неми јесте
престанак уступања пре истека времена за које је утврђено. Због тога, од
суштинске важности је одредити разлоге, како оне на страни Агенције,
тако и оне на страни корисника њених услуга, због којих оно може
престати и пре утврђеног времена. Уз то, овде се не сме изгубити из
вида и остављање могућности за самог запосленог који је уступљен
кориснику агенције да се и на његову иницијативу овај однос може
завршити пре уговореног периода.58 Ово сматрамо посебно важним,
јер, у крајњој линији, тешко је очекивати од Агенције да се стара о
интересима радника, када се интерес Агенција овде подудара са
интересом корисника њених услуга.
Овде бисмо указали и на једно интересантно решење из мађарског
права установљено ради спречавања злоупотребе уступања запослених,
према којем није могуће закључити уговор о уступању између агенције
и корисника њених услуга када и једни и други имају (у целини или
делимично) истог власника или уколико су њихови власници повезани
заједничким капиталом у неком другом привредном друштву.59
5. Закључак
Уступање запослених посредством агенција за привремено
запошљавање представља реалност на тржишту рада и независно од
тога да ли се посматра као атипичан облик радног ангажовања или као
облик организације рада, оно за последицу има ужи спектар и мањи
квалитет права за лица која су обухваћена овим видом вршења рада у
односу на запослене у радном односу. Поред тога, додатну непогоду за
њих представља и околност да су изложени већем степену нестабилности
трајања рада и чешћим променама фактичког послодавца, па самим
тим и чешћим променама места вршења рада, што само по себи има
негативне имликације и на личне и породичне околности лица која
бивају уступана посредством Агенција. Ипак, како радни однос на
неодређено време и са пуним радним временом за све раднике у XXI
веку, нажалост, представља утопију, пажња, пре свега националних
законодаваца, ваљало би да буде усмерена ка обезбеђивању што је
57 Овде пре свега мислимо на обавезу исплате зараде и њену висину.
58 При чему скрећемо пажњу на чињеницу да запослени није потписник уговора
о уступању, већ су то само Агенција и приредни субјект који користи њене услуге.
59 J. Hajdu, op. cit., стр. 357.

281

Дарко Божичић, Усутпање запослених преко агенција за привремено
запошљавање..., Радно и социјално право, стр. 267-284, XX (1/2016)

могуће приближнијег радноправног положаја ових лица са положајем
њихових колега који су у радном односу и сужавању правног простора
за злоупотребе уступања запослених од стране несавесних послодаваца,
како би се овај облик радног ангажовања заиста и учинио привременим
и употребљиваним у изузетним околностима.
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Temporary agency work – Current legal Framework
in Republic of Serbia and potentional legal solutions
in International and European Law
Summary
Globalization has made a drastic changes on labour market. One of it’s
is temporary agency work as a new form of employment, specific because of
it’s triangular employment relationship where two subjects share employer
role in very specific way. Worker is hired by temporary work agency and
send to work for a temporary assignment at a user enterprise which will direct
and supervise the work. Described employment relationship brings several
important questions to the table, especially about level of legal protection
for such workers. In this paper, we tried to find answers analyzing relevant
International Labour Organization’s conventions and European Union’s directives as well. Likewise, taking into account that temporary agency work
is not explicitly regulated in Serbian Labour Law we tried to provide potentional solutions for indispensable regulation of temporary agency work in
forthcoming period.
Key words: Temporary Agency Work, International Law, European
Law, Serbian Labour Law.
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МЕРE ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ,
ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНИХ ОБАВЕЗА СА ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА МЕРУ ОПОМЕНЕ СА НАЈАВОМ ОТКАЗА
Апстракт: Према одредбама члана 179а Закона о раду,
послодавац може запосленом за повреду радне обавезе,
односно непоштовање радне дисциплине да, ако сматра да
постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе,
односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе
да запосленом треба да откаже уговор о раду, уместо отказа,
изрекне једну од следећих мера и то:
1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању
од 15 радних дана;
2) новчану казну у износу до 20% основне зараде запосленог
за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три
месеца, која се извршава обуставом од зараде, на основу решења
послодавца о изреченој мери;
3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац
запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења,
ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне
обавезе или непоштовање радне дисциплине.
У овом раду учињен је посебан осврт на меру опомене са
најавом отказа. Наведена мера била је обилато заступљена у
систему дисциплинских мера до 90-тих година прошлог века,
када је изражено васпитно-морално дејство било њено основно
обележје и differentia specifica у односу на све друге мере. Поред
историјског, у овом раду учињен је осврт на меру опомене са
најавом отказа и у светлу нових законских решења.
Кључне речи: дисциплинска одговорност, дисциплинска мера,
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1. Уводне напомене о дисциплинскoj власти послодавца
и дисциплинској одговорности запослених
„Зависност“ радника према послодавцу у процесу рада је типична
и карактеристична за радноправни однос. Уопште, субординација је
признато правно обележје радног односа, подразумева како правну,
тако и економску подређеност (зависност) радника послодавцу у радном
односу. Економска подређеност запослених у радном односу произилази
из чињенице да је запослени економски завистан од радног односа, а
правна подређеност је подређеност запослених у извршавању рада, у
смислу подређености радника власти послодавца у извршавању налога,
инструкција послодавца, подређеност дисциплини рада, контроли
извршавања рада и др1.
Правна подређеност је сама душа уговора о раду.2 Специфичност
уговора о раду и основна разлика од облигационих уговора управо
је субординација послодавца. Због својине на средствима, ризика
привређивања и друштвене, а не само личне користе, он организује,
контролише, вреднује и дисциплински кажњава. Границе те правне
власти су закон, међународни стандарди, али и морал.3 Норме
радноправног законодавства имају за циљ да заштите интересе обе
уговорне стране, превасходно запосленог, у смислу in favor laboratoris,
као вулнерабилније стране, услед економске принуде/потребе да ради
за/код другог.4
Дисциплинска власт представља значајан део корпуса
послодавчевих овлаћења и и једну од највидљивијих манифестација
правне субординације у радном односу. Послодавац не би могао да
делотворно организује обављање своје делатности без издавања налога
и упутстава, без надзора над радом запослених, као ни без њиховог
кажњавања за скривљене повреде радних обавеза и непоштовање радне
дисциплине.5
1 Видети више, Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић, Субординација и
дисциплинска власт послодавца, Право и привреда, бр. 7-9/2014, стр. 491.
2 Jean de Maillard, Scolie sur le rapport de subordination, Droit socila, N.1/1982, стр.
21. Нав. према Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић, Субординација и
дисциплинска власт послодавца, стр. 493.
3 Предраг Трифуновић, Нови Закон о раду, два спорна питања субординације, Билтен
Врховног касационог суда, Грађанска секција, 3/2015, стр. 259.
4 Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић, Субординација и дисциплинска
власт послодавца, стр. 493.
5 Љубинка Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе, Правни
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 176.
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Осим што дисциплинска власт послодавца представља његово
овлашћење за изрицање дисциплинских мера, поједини аутори сматрају
да се дисциплинска власт послодавца не може свести само на кажњавање
запослених, већ да она обухвата и овлашћење за доношење правила којима
се у свакој радној средини утврђују радне обавезе, уређује одговорност
за неизвршавање тих обавеза и прописују мере које подстичу запослене
на њихово савесно извршавање, тј. да обухвата аутономно утврђивање
дисциплинских повреда и уређивање дисциплинског поступка као
индиректну или посредну дисциплинску власт послодавца.6
Иако се дисциплинске мере изричу у циљу заштите односа у
одређеној заједници, у овом случају радној средини, за разлику од
кривичних санкција које се изричу у интересу читавог правног поретка,
у неким правним системима, у дисциплинском поступку, уместо правила
којима се уређује општи управни поступак, „позајмљују” се одређена
начела кривичног поступка. То се правда строгошћу процесних
одредаба кривичног законодавства, односно потребом пружања солидне
правне заштите запосленима против којих се води дисциплински
поступак, посебно ако се има у виду озбиљност последица које
одређене дисциплинске мере производе по запосленог.7 Супсидијарна
примена кривичнопроцесних правила не подразумева, међутим, и
потпуно преузимање начела кривичног поступка, односно претварање
дисциплинског поступка у скривени кривични поступак, будући да је
дисциплински поступак аутономан по свом основу, обиму и предмету.
Оправдани су, стога, напори да се утврди оптималан степен проширења
примене начела кривичног поступка, која су у функцији заштите
основних људских права, на дисциплински поступак, а критикују се,
оправдано, они законодавци који не омеђују вршење послодавчевих
дисциплинских овлашћења, пропуштајући да предвиде ограничења
која се поштују у другим друштвеним односима, у вези са признавањем
права на контролу и кажњавање.8
6 Мијал Стојановић, Дисциплинска власт и дисциплинска одговорност директора, Радно
и социјално право, бр. 79/1998, стр. 186 од домаћих аутора и међу упоредноправним: T.
Treu, Labour law and industrial relations in Italy, Kluwer Law International, Alphen aan den
Rijn, 2007, стр. 70, наведено према Љубинка Ковачевић, оp.cit. стр. 178.
7 Радојка Маринковић, Супсидијарна примена општих процесних закона у утврђивању
дисциплинске одговорности државних службеника, Билтен судске праксе Врховног
суда Србије, бр. 3/2009, стр. 341–342.
8 О разлозима за и против сходне примене начела кривичног поступка у дисциплинском
поступку видети више у: Драган Бунић, Дисциплински поступак и његов однос са
кривичним поступком, Slavija-Press, Нови Сад, 1988.
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Један од најделотворнијих механизама за ограничавање
дисциплинске власти послодавца представља начело правне
одређености повреда радних обавеза и дисциплинских мера. Оно не
претпоставља, међутим, исцрпно утврђивање повреда радних обавеза,
јер су, због специфичности делатности различитих послодаваца и
особености организовања и управљања радом запослених, повреде
радних обавеза толико разноврсне да не би било корисно, а, сва је
прилика, ни могуће, да се законом утврди њихов numerus clausus.
На другој страни, начело одређености дисциплинских мера редовно
подразумева екстензивну дефиницију и шири каталог дисциплинских
мера, не би ли се послодавцима омогућило да утичу на понашање и
рад запослених већ и самим прописивањем дисциплинских мера, као и
да би се створили услови за делотворну примену начела прогресивног
кажњавања и индивидуализације дисциплинске мере. Најзад, уређивање
дисциплинске одговорности запослених редовно укључује и уређивање
дисциплинског поступка, будући да се повреда радне обавезе и кривица
запосленог не могу претпостављати. Послодавац може да изрекне
запосленом дисциплинску меру само након што буде спроведен посебан
дисциплински поступак, који се заснива на начелу правичног и поштеног
поступка.9
Правила о дисциплинској одговорности треба да омогуће
постепеност у кажњавању запослених, што се постиже утврђивањем
већег броја различитих
дисциплинских мера, у распону од опомене
до престанка радног односа. Тако, опомена има, како следи даље у овом
раду, превасходно морални карактер, али може нпр. бити прописано и
да њено изрицање представља сметњу напредовању запосленог. Најтежа
дисциплинска мера има, међутим, епуративни10 карактер, будући да
подразумева искључење из радне средине запосленог који својим
понашањем угрожава њен опстанак или њено добро функционисање.11
2. Регулисање дисциплинске одговорности у домаћем праву
Дисциплинска одговорност запослених, као посебан облик правне
одговорности, како у формалном, тако и у материјалном смислу, била
је предмет уређивања радног законодавства на овим просторима до
9 Љубинка Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе, 2013,
стр. 185-186.
10 Épuration, франц., пречишћавање.
11 Михаило Илић, Административно право и други радови, Службени лист СРЈ, 1998,
стр. 67-68.
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Закона о раду из 2001. године12, те се заправо може рећи да су прописи о
дисциплинској одговорности били обилато заступљени у свим ранијим
матичним законима о радним односима13.
У систему радничког самоуправљања афирмисан је став да
се дисциплинска власт врши у име (социјалистичког) друштва и
државе, те да за разлику од „изнуђене радне дисциплине” својствене
капиталистичком уређењу, радна дисциплина у самоуправном
социјалистичком систему добија „истински карактер самодисциплине,
друштвене дисциплине” засноване на „праву радника, односно органа
самоуправљања у организацији, да самостално регулишу радну
дисциплину и дисциплинску одговорност у оквиру закона”. Сматрало се,
наиме, да су због „повезаности колективних и личних интереса и личне
заинтересованости за успехе организације удруженог рада”, радници
били „лично заинтересовани за одржавање и јачање радне дисциплине”,
док је дисциплинска одговорност представљала вид „одговорности
према другом раднику, друштвеним средствима рада, као и према радној
и друштвеној заједници”.14
Модел самоуправљања, у свом најопштијем концепту, а свакако
у домену радничког самоуправљања није био одржив. Реформе су
захтевале промену нормативног оквира. Доношењем Закона о основним
правима из радног односа15 настаје период раскида са концепцијом
радног односа радника у ООУР16 и враћања на концепцију радног односа
као односа између две стрaне - радника и организације и радника и
послодавца.17 Последњи радноправни прописи у заједничкој држави,
савезни Закон о основама радних односа18 и републички Закон о радним
односима Србије19 даље су развијали трасирани пут, што се тицало и
12 Закон о раду, “Службени гласник РС”, бр. 70/2001 и 73/2001.
13 У прошлости је дисциплинска одговорност була уређивана у низу закона који
су регулисали материју радних односа, с тим да су савезним законом били уређени
основи, а републичким систем радних односа, сходно тада важећој подели надлежности
савезне државе и федералних јединица. Детаљнији историјски осврт видети у: Бојан
Урдаревић, Дисциплинска одговорност запослених у светлу нових законских решења,
Радно и социјално право, бр. 1/2014, стр. 196-199.
14 Александар Балтић, Милан Деспотовић, Правна средства којима се обезбеђује
радна дисциплина, Анали Правног факултета у Београду, бр. 5/76, стр. 433–434.
15 „Службени лист СФРЈ”, бр. 60/89 и 42/90; “Службени лист СРЈ” бр. 42/92 и 24/94.
16 ООУР-Oсновна органозација удруженог рада.
17 Предрад Јовановић, Радно право, правни факултет у Новом Саду, 2012, стр. 52.
18 „Службени лист СРЈ” бр. 29/96.
19 „Службени гласник РС” бр. 55/96.
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дисциплинске одговорности у смислу ширих овлашћења пословодног
органа у области дисциплинске одговорности.
Закон о раду из 2001. године пошао је од решења из међународних
докумената, најпре Конвенције Међународне организације рада број 158
о престанку радног односа на иницијативу послодавца20, а поштовање
међународних стандарда рада и нових захтева комунитарног радног
права је процес који и даље траје. Важећи Закон о раду21 је више пута
мењан и допуњаван, а највеће новелирање претрпео је јула месеца 2014.
године (промене нису извршене само у три, од укупно 25 поглавља22).
Када је у питању остваривање и заштита права запослених, о правима,
обавезама и одговорностима из радног односа одлучује, у правном лицу
- надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или
општим актом послодавца или лице.23 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 раду24. 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 статутом. 25
Запосленом се у писаном облику доставља решење о остваривању
права, обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном
леку, осим у случају када послодавац понуди запосленом измену
уговорених услова рада - анекс уговора26 a против решења којим је
повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду
права, запослени, односно представник синдиката чији је запослени члан
20 Закон о ратификацији Конвенције Међународне организације рада број 158
о престанку радног односа на иницијативу послодавца, „Службени листу СФРЈ Међународни уговори”, бр. 4/84 и 7/91.
21 „Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, даље у тексту и у
фусностама ЗОР.
22 Поглавље IV - Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање, поглавље XII
- Kлаузула забране конкуренције и поглавље XIII - Накнада штете.
23 ЗОР, чл 192. ст. 1.
24 Драгољуб Симоновић, Правне функције директора, издавач „Dosije“ и „Siniko“,
Београд 2012, стр. 198.
25 Зоран Ивошевић, Милан Ивошевић, Коментар Закона о раду, издавач Савремена
администрација, Београд, 2004, стр. 294.
26 Уз анекс уговора о раду послодавац је дужан да запосленом достави писмено
обавештење које садржи: разлоге за понуђени анекс уговора, рок у коме запослени
треба да се изјасни који не може бити краћи од осам радних дана и правне последице
које могу да настану непотписивањем анекса уговора, чл. 172, ст. 1 ЗОР.
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ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним судом27.
У овом домену, измене и допуне Закона о раду из јула месеца 2014.
године, донеле су измене у погледу рокова, те је сада рок за покретање
спора, уместо ранијих 90, скраћен на 60 дана од достављања решења,
односно сазнања за повреду права.28
Отказни разлози подељени су у четири групе. Најпре, послодавац
може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани
разлог који се односи на радну способност запосленог и његово понашање.
Друго, послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом
кривицом учини повреду радне обавезе. Потом, послодавац може да
откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину.
На крају, запосленом може да престане радни однос ако за то постоји
оправдан разлог који се односи на потребе послодавца.
Сам појам радне обавезе, као ни појам радне дисциплине нису
дефинисани законом, али су наведени преступи сада сврстани у
различите групе отказних разлога: оне који се тичу радне обавезе и
ону групу отказних разлога који се тичу радне дисциплине.
Прописане дисциплинске мере могу се, међутим, изрећи како за
повреду радне обавезе, тако и у случају непоштовања радне дисциплине.
Према одредбама члана 179а ЗОР, послодавац може запосленом
за повреду радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине да,
ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне
обавезе, односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе
да запосленом треба да откаже уговор о раду, уместо отказа, изрекне
једну од следећих мера и то:
1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од
15 радних дана;
2) новчану казну у износу до 20% основне зараде запосленог за
месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се
извршава обуставом од зараде, на основу решења послодавца о изреченој
мери;
3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац
запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења, ако у
наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или
непоштовање радне дисциплине.

27 ЗОР, чл. 195. ст. 1.
28 ЗОР, чл. 195. ст. 2.
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3. Поступак изрицања мере за непоштовање радне
дисциплине, односно повреду радних обавеза
Прво питање које се поставља јесте, да ли се приликом изрицања
неке од три прописане мере запосленом мора уручити упозорење на
постојање разлога за отказ уговора о раду.
Одговор на ово питање је потврдан.
Први разлог давања потврдног одговора лежи у самом законском
тексту. Наиме, члан Закона о раду који следи, члан 180, носи назив
»Поступак пре престанка радног односа или изрицања друге мере« и
регулише обавезу послодавца да запосленог писаним путем упозори на
постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање
осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из истог.
Језичко тумачење, дакле, указује да је давање писаног упозорења обавеза
послодавца у поступку пре престанка радног односа или изрицања
друге мере, а видимо да члан 179а носи назив, мере за непоштовање
радне дисциплине, односно повреду радих обавеза. У вези с тим, чланом
179а, прописано је да се мере изричу за повреду радне обавезе, односно
непоштовање радне дисциплине, што значи да послодавац претходно
мора да утврди постојање конкретне повреде радне обавезе, односно
непоштовање радне дисциплине. Једини начин како то може да уради
је да спроведе одређени поступак у коме ће извести доказе и, на првом
месту, саслушати запослени коме се повреда радне обавезе, односно
кршење радне дисциплине ставља на терет, како би могао да примени
прописану меру. Законски текст утврђује мере „уместо отказа“ из чега
следи закључак да је неопходно и да се спроведе процедура за давање
отказа.
Такође, уважене су међународне обавезе Републике Србије. Тако,
Конвенција Међународне организације рада број 158 о престанку радног
односа на иницијативу послодавца, у свом чл. 7, изричито прописује да
радни однос радника неће престати због разлога везаних за понашање
радника или његов рад пре него што му се омогући да се брани од
изнетих навода, осим ако се с разлогом не може очекивати од послодавца
да му пружи ту могућност. Будући да је конвенција ратификована,
сходно члану 16. став 2. Устава Републике Србије29 који прописује да су
општеприхваћена правила и потврђени међународни уговори саставни
део правног поретка Републике Србије и да се непосредно примењују,
судови су приликом оцене законитости отказа уговора о раду, непосредно
29 „Службени гласник РС”, бр. 83/2006 i 98/2006.
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примењивали одредбе ратификованог међународног уговора и позивајући
се на цитиране одредбе Конвенције, доносили одлуке којима су враћали
раднике на рад30. Кроз институт упозорења, односно изјашњења на
упозорење, практично је дошло до усаглашавања са судском праксом, а
нарочито је важно да је на тај начин омогућено запосленом да се „брани
од изнетих навода“, с тим, да је према измењеним члановима 180 и 181.
Закона о раду из јула месеца 2014. године, продужен рок за изјашњење
запосленог на достављено упозорење и то на осам дана (уместо пет дана
пре измена). Послодавац јесте дужан да, поред изјашњења запосленог,
размотри и мишљење синдиката, али је ослобођен обавезе да синдикату
доставља упозорење, већ је то остављено запосленом, тј. запослени може,
у истом року од осам дана, да приложи мишљење синдиката чије је
члан. Према томе, да би запослени имао могућност да се, пре него што
послодавац према њему примени неку од мера из чл. 179а, одбрани од
изнетих навода, потребно је запосленом упутити писано упозорење у
свему на начин и у поступку како је прописано Законом о раду.
Ни према ранијем решењу мишљење синдиката није обавезивало
послодавца, али је послодавац чинио повреду закона ако није испунио
прописану обавезу да затражи мишљење на дато упозорење, због чега
би спроведени поступак отказа био је незаконит. У пракси су положај
послодавца отежавале ситуације када запослени није члан синдиката
(једног или више) или када код послодавца није постојао организован
синдикат. У првом случају, послодавац је могао да упозорење ипак
достави на мишљење синдикату (једном), односно свим синдикатима
код послодавца (ако их има више). На овај начин послодавац се обезбедио
и испоштовао своју законску обавезу и у случају да се запослени у
међувремену учлани у синдикат. У случају када код послодавца није
постојао организован синдикат, имала се применити законска норма
према којој се мишљење тражи од представника кога одреди запослени31.
Сходно чл. 181. ст 2. ЗР послодавац је дужан да размотри приложено
мишљење синдиката. Према томе, мишљење синдиката ни сада не
обавезује послодавца, али може значајно да утиче на послодавца да
преиспита своју одлуку. С друге стране, изостанак мишљења може
на послодавца да утиче тако што ће учврстити заузети став у погледу
положаја конкретног запосленог32. На овом месту треба приметити и
30 Препоруком бр. 166 наведена је Конвенција допуњена, а њоме се утврђује обавезна
писмена форма опомене као неопходан услов за престанк радног односа због разлога
везаних за понашање запосленог и његов рад.
31 ЗОР, чл. 16. тач. 5.
32 Весна Билбија, Упозорење запосленом на постојање разлога за отказ уговора о раду,
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да је рок измењен, тј. синдикат је био дужан да достави мишљење у
року од пет радних дана од дана када му је упозорење достављено, док
је сада, будући да му се поводом достављеног упозорења обраћа сам
запослени, тај рок у оквиру рока који запослени има да се изјасни на
наводе из упозорења - 8 дана од дана достављања.
4. Мера опомене са најавом отказа
Права мера прописана мера одредбама чл. 179а ЗОР је мера
привременог удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од 15 радних
дана. За разлику од удаљења са рада којим се, у циљу превенције,
привремено “одстрањује” из радне средине запослени који је извршио
одређено повреду радне обавезе, мера привременог удаљења са рада без
накнаде зараде, у трајању од 15 радних дана представља самосталну
санкцију.33 Оно је “атипично и аутохтоно”, јер се користи после утврђене
одговорности запосленог запосленог и у тој сврси је само себи довољно34,
тзв. “квази-удаљење”35.
Следи новчaна казна, која спада у старије и познате институте
дисциплинског кажњавања36. У домаћем радноправном законодавству
долазило је до њеног установљавања, па укидања затим поновног
увођења са променамa у распону и трајању итд.37 Износ новчане казне
је сада у износу до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је
изречена, у трајању до три месеца и извршава се обуставом од зараде, на
основу решења послодавца о изреченој мери. Oд свих, једино ова мера у
свом називу садржи реч казна, што је термин кривичног и прекршајног
права и указује на на њен репресивни карактер.
Мера опомене са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац
запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења, ако у
наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе
или непоштовање радне дисциплине, представља трећу меру коју
послодавац може, уместо отказа, да изрекне запосленом за повреду
основне одлике институа и дилеме у примени, Право и привреда, бр. 1-3/2013, стр.135136.
33 Видети више Слободанка Ковачевић Перић, Удаљење са рада - појам, сврха и
карактеристике, Радно и социјлно право, бр. 1/2014, стр. 173-194.
34 Предраг Јовановић, Радно право, Правни факултет Нови Сад, 2012, стр. 305.
35 Весна Билбија, Удаљење запосленог са рада-de lega lata, de lege ferenda, Право и
привреда, бр. 1-3//2014, стр. 318.
36 Видети више: Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић, Легитимност
новчане казне као дисциплинске санкције, Право и привреда, бр. 10-12/2014, стр. 7-21.
37 Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић, op. cit. стр. 9.
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радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине. За разлику
од мере привременог удаљења са рада и мере новчане казне, она није
»материјалног карактера« и у том смислу је мање репресивна, а из истих
разлога се може рећи да је израженије њено васпитно дејство.
4.1. Историјски осврт
Под окриљем нових продукционих и друштвених односа38
утемељених Уставним законом о основама друштвеног и политичког
уређења ФНРЈ39, Савезна народна скупштина на седницама Савезног већа
и Већа произвођача усвојила је за некадашњу заједничку државу први
целовити Закон о радним односима и Закон о јавним службеницима40.
Ова два закона представљају прву кодификацију нашег радног
законодавства.41 Глава десета овог обимног закона42 обухватала је
дисциплинску одговорност. За повреде радне дисциплине надклежни
орган је изрицао следеће дисциплинске казне: опомену, укор, строги
јавни укор, новчану казну, смењивање са дужности и отпуштање из
привредне организације.
Нема сумње да је морално-васпитни концепт дисциплинске
одговорности био врло изражен јер је, уз три респресивне мере,
предвиђено исто толико мера које нису репресивне - опомена, укор,
строги јавни укор. Штавише, морално-васпитни карактер је до те мере
био изражен да га је било потребно градирати.
Основни закон о радном односима43 припадао је категорији
савезних закона и донет је поштујући концепт Устава СФРЈ из 1963.
године44, који, између осталог, нормира да једино рад и резултати рада
одређују материјални и друштвени положај човека, да радни људи који
раде у радној организацији успостављају, као чланови радне заједнице,
међусобне радне односе и равноправни су у самоуправљању и др., а
38 Под налетом радничког самоуправљања, доминантан концепт државне својине над
средствима за производњу прокламован Уставом ФНРЈ из 1946. године, почео је да
слаби и да се трансформише. Овај процес је започео Основним законом о управљању
државним привредним предузећима и вишим привредним удружењима од стране
радних колектива, „Службени лист ФНРЈ“, бр. 43/50.
39 „Службени лист ФНРЈ“, бр. 3/53.
40 Оба закона су објављена у „Службени лист ФНРЈ“, бр. 53/57 од 25.децембра 1953.
године.
41 Драгољуб Симоновић, Путеви и странпутице нашег радног законодавстава,
издавач Глосаријум, Београд, 1997, стр. 27.
42 Укупно 420 чланова
43 „Службени лист СФРЈ“, бр. 17/65.
44 „Службени лист СФРЈ“, бр. 14/63.
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поред осталих, као неприкосновено јемчи право на самоуправљање. У
оквиру поглавља које уређује одговорност радника у радној заједници
прописано је да радник одговара за повреде радних дужности које
учини својом кривицом, а радна заједница је у том случају свом члану
могла да изрекне опомену, јавну опомену, последњу јавну опомену и
искључење из радне заједнице. Ово последње је практично отказ, тј.
престанак радног односа на иницијативу послодавца, која се изрицала
само за теже повреде радних дужности, док је морално-васпитно дејство
остало и даље врло изражено. Опомена, јавна опомена и последња јавна
опомена су истоветне по природи и правном дејству, али се разликују
по интензитету и чињеници да је на одлуку о изрицањунеке њих, уз
тежину преступа, утицала и учесталост. Тако, јачи је интензитет јавне
у односу на усмену опомену, а радна заједници ће последњи пут јавно
опоменути члана и онда када је у питању лака повреда радне дужности,
али поновљена.
У поводу нормирања дисциплинске одговорности и изрицања мера
због повреде радних обавеза у оквиру ње, Савезни Закон о међусобним
односима радника о удруженом раду45 својим одредбама упућује на
ООУР-е, односно на републички Закон о правима и обавезама радника
у удуженом раду46. Због повреде радне обавезе раднику се могу изрећи
1.) опомена и 2.) јавна опомена, те још 4 мере које се изричу само за
теже повреде радне обавезе:премештај на друго радно место за које
се тражи иста или непосредно нижа стручна спремау трајању под 1
до 6 месеци; смењивање са руководећег и руководног радног места;
условно искључење, као и искључење из ООУР. Од наведених, мере
које не изазивају никакве промене у правима и обавезама радника, су,
опет, опомена и јавна опомена, које агитују на углед, „образ“ радника.
Закон о удруженом раду47 прописује да се раднику могла изрећи
једна од следећих дисциплинских мера: опомена, јавна опомена, распоред
на друге послове, новчана казна и престанак радног односа48. Републички

45 „Службени лист СФРЈ“, бр.22/73.
46 „Службени лист СРС“, бр. 6/74.
47 „Службени лист СФРЈ“, бр. 53/76.
48 Одредбе чл. 195 предвиђају да се наведене дисциплинске мере изичу за повреде
радних обавеза и друге повреде радне дисциплине и у ст. 2 додаје да се ове мере могу
ирећи сваком раднику без обазир ана посебна овлашћења и одговорности која радник
има.
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Закон о радним односима49 донет је под окриљем поменутог Закон о
удруженом раду и њиме се његови институти даље разрађују.50
Следећим савезним прописом, Законом о основним правима из
радних односа51, биле си предвиђене три дисциплинске мере: јавна
опомена, новчана казна и престанак радног односа. У вези с тим,
републички Закон о радним односима52, посебно његове измене и допуне
односиле су се на усклађивање (повећање) новчане казне.
Целокупан карактер продукционих и друштвених односа у
послератним деценијама па до 90-тих година прошлог века, чини
разумљивим садржај и динамику радног законодавства у оквиру
нормативне надградње таквог система. Морално-васпитна нота
дисциплинске одговорности и у оквиру ње мера опомене - усмене, јавне
или мера укора, као другог назива за исту меру- сасавим је примерена
компонента тадашње легислативе. Не треба међутим изгубити из вида
да је наведена мера имала и обележје најблаже мере, мере која није
репресивна и због тога погодна за лакше повреде радне обавезе. Њен
идеолошки значај јесте важан, али и њена практична намена као валидне
правне санкције једнако је важна.
Раније поменути, савезни Закон о основама радних односа и
републички Закон о радним односима Србије из 1996. године, који
су последњи радноправни прописи у заједничкој држави донели су
редуциран систем дисциплинских мера, јер су прописивали само
новчану казну и престанак радног односа. Закони су преузели две
најтеже мере од претходних, а укинули јавну опомену, којим чином су
из нашег радног законодавства ишчезле мере са морално васпитним
дејством. Један од разлога за укидање може бити жеља законодавца да
пооштри радну дисциплину прописујући најкраћи и најрепресивнији
систем дисциплинских мера, а други да се свођењем мера на свега две,
желело смањити администрирање код послодавца. Потом, будући да
се мера јавне опомене изрицала за лакше повреде радне обавезе, њен
нестанак је последица укидања поделе на лакше и теже повреде радних
обавезе53.
49 „Службени гласник СРС“, бр. 40/77.
50 О разради појединих института и честим изменама и допуунама закона (за 14 година
важења мењан и допуњаван 16 пута), видети више, Драгољуб Симоновић, Путеви и
странпутице нашег радног законодавстава, стр. 147-155.
51 „Службени лист СФРЈ“, бр. 60/89.
52 „Службени гласник СРС“, бр. 45/91.
53 О разлозима оправданости укидања јавне опомене видети више, Драгољуб
Симоновић, Путеви и странпутице нашег радног законодавстава, стр. 192.
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4.2. Позитивноправни аспект
Закон о раду из 2001. године у својим одредбама није утврдио
разрађен систем дисциплинских мера, па самим тим ни меру опомене.
Важећи Закон о раду из 2005. године је тек у својим изменама
и допунама из јула месеца 2014. године, препознао мере за повреду
радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине које послодавац
може да изрекне уместо отказа уговора о раду, ако сматра да постоје
олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно
непоштовање радне дисциплине, није такве природе да запосленом
треба да откаже уговор о раду.
Да ли су на овај начин враћене дисциплинске санкције у опошти
режим радних односа?
Поједини аутори су мишљења да овај повратак дисциплинских
санкција треба поздравити54, међутим сматра се и да је спорно колико ће то
променити ситуацију уколико се зна да и даље не постоје законске одредбе
које би посебно уређивале дисциплинску одговорност, дисциплински
поступак и дисциплинске органе. Послодавац цени тежину повреде
радне обавезе и одлучује се за једну од мера за непоштовање радне
дисциплине, односно повреду радних обавеза, које су прописане чланом
179а. У тако постављеном систему, дисциплински поступак се своди на
отказни поступак у којем послодавац оптира да ли ће запосленом изрећи
меру престанка радног односа или, пак, неку од других дисциплинских
санкција.55 Аргумети који иду у прилог наведеном ставу су чињеница да
не постоји двостепеност одлучивања, што прилично ограничава учешће
запосленог у њему, да се одредбе о дисциплинској одговорности налазе
у оквиру главе која регулише престанак радног односа, те да давање
велике аутономије послодавцу представља »тренд« карактеристичан
за државе у транзицији које по сваку цену желе да што пре ухвате
прикључак са развијеним индустријским државама56.
У дилеми да ли постоји дисциплински поступак, па онда и
дисциплинске мере, владајуће је мишљење57 да дисциплински поступак
ипак постоји без обзира на његову сумарност и изражену тежњу започету
још првим законом из 2011. године о олакшаном отпуштању нерадних
и недисциплинованих запослених у условима транзиције и стварања
54 Видети више: Бојан Урдаревић, Дисциплинска одговорност запослених у светлу
нових законских решења, Радно и социјално право, бр. 1/2014, стр. 195-210.
55 Бојан Урдаревић, op. cit. стр. 206.
56 Бојан Урдаревић, op. cit. стр. 206-207.
57 Предраг Трифуновић, Дисциплински поступак у општем радном режимунеопходност промена, Правни информатор, бр. 3/2016, стр. 4.
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неолибералних тржишних односа. Битни елементи овог сумарног
дисциплинског поступка, али ипак поступка, представљају упозорење,
изјашњењ запосленог и ослук послодвца, а његова мана је недостатак
интерне заштите (двостепености) која је чини се нужност, имајући у
виду дисциплинско службеничко право из упоредно правне праксе.58
Кроз наведену призму, можемо посматрати и (не)постојање
система дисциплинских мера (санкција). Дисциплинска санкција се
може дефинисати као врста правне санкције, утврђена законом или
другим општим актом, коју изриче надлежан дисциплински орган у
дисциплинском поступку против запосленог који својом кривицом
учини повреду радне обавезе, односно дисциплине понашања59. Иако
их законодавац не назива дисциплинским санкцијама, већ их предвиђа
уместо отказа уговора као раду, као његове алтернативе, мере за
непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза, јесу
мере које могу проистећи из сумарног дисциплинског поступка и због
тога - дисциплинске мере.
Овом значајном изменом закон врши индивидуализацију санкција
и на посредан начин градацију на лаке и теже повреде радних обавеза
или радне дисциплине.60
Имајући у виду карактер репресивности, може се извести закључак
да је опомена са најавом отказа »лакша« мера, те се изриче за »лакше«
повреде радне обавезе, односно нарушавање радне дисциплине, док су
друге две мере супротно од тога. Премда је традиционално присутна
у скоро свим правним прописима којима се уређује одговорност,
легитимност послодавца за изрицање новчане казне итекако је подложна
преиспитивању61 Зарада и друга примања по основу радног односа
имају карактер основног права из радног односа, а умањење зараде
коју је запослени остварио у току супротно је начелу онерозности
(наплативости, fasciendi necessitas) тј. праву запосленог да за извршени
рад добије зараду. Када овај општи, начелни ниво конкретизујемо
на данашњи тренутак - изрицање мере новчане казне запосленом у
Републци Србији, репресивни карактер је разорних размера. Зараде су
неретко у висини социјалних примања или већ оптерећене неком врстом
58 Предраг Трифуновић, op. cit. стр. 9.
59 Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић, Легитимност новчане казне као
дисциплинске санкције, Право и привреда, бр. 10-12/2014, стр. 8.
60 Предраг Трифуновић, Нови Закон о раду, два спорна питања субординације, Билтен
Врховног касационог суда, бр. 1/2015, стр.267.
61 Видети више: Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић, Легитимност
новчане казне као дисциплинске санкције, Право и привреда, бр. 10-12/2014, стр. 7-22.
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кредита (или и једно и друго)62. Дисциплинска санкција привременог
удаљења са рада састоји се у удаљењу запосленог са рада, чиме се
запосленом онемогућава да извршава рад, а самим тим и да заради63.
Суспендовано лице је, de facto, одстрањено, искључено из радне средине,
a таква изолација има вишезначне последице на запосленог. Економске,
свакако, због чињенице да је удаљен без накнаде зараде, али и оне које
се тичу психолошких и социолошких страна професионалног положаја
запосленог.
Мера опомене са најавом отказа не утиче зараду запосленог, тј.
запослени не трпи штету у виду непримања зараде, нити му се она
умањује или ограничава, било једнократно, било у одређеном трајању.
Осим што не мења његов економски положај, запосленом се не мењају, у
смислу да се умањују, ни друга права, нити му се мењају, тј. повећавају
друге обавезе из радног односа. Код мере опомене са најавом отказа,
треба обратити пажњу на то да ће послодавац запосленом отказати уговор
о раду без поновног упозорења, ако у наредном року од шест месеци
учини исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине
без поновног упозорења. Општеприхваћено правило међународног
права - право запосленог да се брани од навода послодавца - налаже
да се изузетак конвенције када се са разлогом не може очекивати од
послодавца да запосленом пружи могућност да се брани од његових
навода, има тумачити крајње рестриктивно. Први пут учињену повреду
на раду/нарушавање радне дисциплине, а затим и поновљене, ваља
посматрати саме за себе, па макар оне биле исте или сличне и десиле
се у краћем временском року - до 6 месеци.
Дискреционо је право послодавца да се определи и изрекне ону
меру за коју сматра да ће утицати на запосленог да не учини поново
исту повреду радне обавезе, односно нарушавање радне дисциплине
(испуњавање циља специјалне превенције) и за коју истовремено сматра
да ће превентивно утицати на остале запослене да не чине повреду
радне обавезе, односно нарушавање радне дисциплине (испуњавање
циља генералне превенције).
У ранијем периоду, поготово када је изрицана јавна опомена
која се истицала на огласној табли или је на други погодан начин била
62 Циљеви генералне превенције могу бити испуњени изрицањем новчане казне,
али не и циљ специјалне превенције - да запoслени не понови учињено. Уз озбиљно
нарушавање егзистеније запосленог и његове породице, на делу је и потпуни губитак
мотивације запосленог за даљи рад.
63 Бранко Лубарда, Радно право (расправа о достојанству на раду и социјалном
дијалогу), Правни факултет у Београду, Београд, стр. 647.
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јавна, тј. када је “шибала” по образу а не по џепу, нарочито је погађала
старије, честите раднике, док се млађи “преступници” нису због ње
много узбуђивали.64
Морално-васпито дејство данас нема такав значај, већ је ова мера
погодна када послодавац, ценећи све околности, увиђа да ће циљеви
специјалне и генералне превенције у довољној мери бити испуњени
изрицањем мере опомене са најавом отказа. Пропусти у раду и
дисциплини често бивају предмет или разлог усмених разговора, односно
усменог упозоравања и опомињања од стране надређених. Некада је то
спонтано, непосредно након пропуста у раду или дисциплини, а некад
је такав разговор испланиран и заказан у виду састанка. По протеку
времена, такав разговор се лакше заборавља, почиње различито да се
интерпретира, постигнути договор добија различито тумачење или му
се умањује значај. На пример, запослени о коме се ради може временом
да олако схвати усмену опомену или супротно, да му усмено добијени
укор отежа да у будуће несметано обавља послове свог радног места из
страха да не учини нешто што је слично поступку због кога је опоменут,
иако послодавац то тако не би оценио. Потом, евентуално препричавање
колегама може да усменом разговору да неку сасвим другу димензију. На
другој страни, под налетом других пословних дешавања, па и пропуста
у раду или дисциплини других запослених, послодавац се може наћи
у ситуацији да истисне из сећања праве разлоге усменог разговора и
опомињања. Формалним, писменим изрицањем мере опомене са најавом
отказа онемогућава се настајање оваквих ситуација. Изреченој мери
претходи одређени поступак, испитују и утврђују релевантне чињенице
и околности, запослени има право да се изјасни, као и да се обрати
синдикату, чије ће мишљење послодавац размотрити. Временски оквир,
односно прописивање да ће послодавац запосленом отказати уговор о
раду без поновног упозорења, ако у наредном року од шест месеци учини
исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине, додатно
уозбиљује ову меру, што је значајно и за запосленог и за послодавца.
Без обзира на оправдану бојазан да је целокупан „надзор“ над
радом запослених поверен послодавцу, сам послодавац има интерес
да код изрицања неке од мера за повреду радне обавезе односно
непоштовање радне дисциплине нађе - „меру“. Мере се разликују по
својим моралним и економским последицама на запосленог, па је и
поред односа субординације и односа антагонизма између радника и
послодавца, у овој ствари њихов сукоб ублажен: запосленом се мера
64 Драгољуб Симоновић, Путеви и странпутице нашег радног законодавстава, стр. 234.
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изриче уместо отказа о раду, што је несумњиво у интересу запосленог,
док је послодавчев несумњив интерес да циљеви специјалне и генералне
превенције изреченом мером буду у потпуности остварени.
5. Закључак
Мера помене са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац
запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења, ако у
наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе
или непоштовање радне дисциплине, представља једну од три мере
које послодавац може да изрекне запосленом уместо отказа о раду,
ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне
обавезе, односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе
да запосленом треба да откаже уговор о раду.
Наведена мера била је обилато заступљена у систему
дисциплинских мера до 90-тих година прошлог века, када је изражено
васпитно-морално дејство било њено основно обележје и differentia
specifica у односу на све друге мере. Морално-васпито дејство данас
нема такав значај, али и даље ова мера нема репресивни карактер. Прво,
запослени не трпи штету у виду непримања зараде, нити му се иста
умањује или ограничава, било једнократно, било у одређеном трајању.
Осим што не мења његов економски положај, запосленом се не мењају
ни друга права, обавезе и одговорности из радног односа.
Имајући у виду карактер репресивности, може се извести
закључак да је опомена са најавом отказа »лакша« мера, те се изриче за
»лакше« повреде радне обавезе, односно нарушавање радне дисциплине,
док су друге две мере супротно од тога. Ваља ипак имати у виду да
изрицању ове мере претходи одређени поступак, испитују се и утврђују
релевантне чињенице и околности, запослени има право да се изјасни,
као и да се обрати синдикату, чије ће мишљење послодавац размотрити.
Дискреционо је право послодавца да се определи и изрекне ону меру за
коју сматра да ће утицати на запосленог да не учини поново исту повреду
радне обавезе, односно нарушавање радне дисциплине (испуњавање
циља специјалне превенције) и за коју истовремено сматра да ће
превентивно утицати на остале запослене да не чине повреду радне
обавезе, односно нарушавање радне дисциплине (испуњавање циља
генералне превенције). Временски оквир, односно прописивање да ће
послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења,
ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе
или непоштовање радне дисциплине, додатно уозбиљује ову меру, што
је значајно и за запосленог и за послодавца.
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Measures for Contempt of work discipline, or violation of work
duties with a special reflection on the Measure of warning with
an Announcement of cancellation of Employment contract
Summary
According to the provisions of the Article 179a of the Labour Law, an
employer can, in case of contempt of work discipline or violation of work
duties and if he/she feels that there are certain mitigating circumstances or
that the contempt of work discipline and the violation of work duties is not of
such nature to cancel the employment contract of an employee, impose one
of the following measures instead of firing the employee:
Temporary suspension from work without wage compensation, in duration of 15 working days;
A fine in the amount of 20% of the basic salary of the employee for the
month when the fine was imposed, in duration up to three months, which is
conducted as suspension of earnings, according to the decision of the employer
about the measure imposed;
A warning with an announcement of cancellation of an employment
contract in which it is stated that the employer will cancel the employment
contract of the employee without another warning, if during the following
six months period the employee makes the same violation of work duties or
contempt of work discipline.
In this paper, special emphasis was made on the measure of the warning with the announcement of cancellation of employment contract. The
mentioned measure was vastly used in the system of disciplinary measures
until the 90s of the last century, when the expressed educational and moral
effect was its basic characteristic and differentia specifica in comparison to
other measures. Besides the historical, in this paper reference is made on
the measure of warning with an announcement of cancellation of employment
contract in the light of new legislation.
Key words: disciplinary responsibility, disciplinary measure, work
duty, work discipline, educational and moral effect, warning with the announcement of cancellation of employment contract.
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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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