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ПРА ВО НА РАД У УСТА ВУ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

Са же так: Пра во на рад је еле мен тар но људ ско пра во чи је оства ри-
ва ње је иза зов за сва ку др жа ву. Зна чај га ран то ва ња пра ва на рад у уста ву 
др жа ве се да нас не до во ди у пи та ње. Устав но јем че ње пра ва на рад да нас 
не зна чи оба ве зу др жа ве да сва ком гра ђа ни ну обез бе ди за по сле ње, не го ве-
ћу ан га жо ва ност др жа ве у по гле ду ства ра ња усло ва за ње го во оства ре ње, 
од но сно во ђе ње по ли ти ке пу не за по сле но сти. Устав Ре пу бли ке Ср би је из 
2006. го ди не је на ста вио кон ти ну и тет га ран то ва ња пра ва на рад за по чет 
Устав ним за ко ном из 1953. го ди не. Во де ћи се до стиг ну тим ни во ом при зна-
тих људ ских пра ва, прин ци па и вред но сти, Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. 
го ди не је за јем чио пра во на рад и пра ва ко ја су штин ски гле да но чи не пра во 
на рад у ши рем сми слу, као што су пра во на огра ни че но рад но вре ме, без бед-
не и здра ве усло ве ра да, пра во на днев ни, не дељ ни и пла ће ни го ди шњи од мор, 
пра во на пра вич ну на кна ду за рад и прав ну за шти ту за слу чај не за по сле но-
сти. Основ на обе леж ја ко ја ка рак те ри шу за јем че но пра во на рад су сло бо да 
из бо ра ра да и до ступ ност свих рад них ме ста под јед на ким усло ви ма.

Kључне ре чи: пра во на рад, сло бо да из бо ра ра да, до ступ ност рад них 
ме ста под јед на ким усло ви ма.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Пра во на рад пред ста вља јед но од еле мен тар них људ ских пра ва чи јим 
оства ри ва њем по је ди нац мо же сте ћи не са мо сред ства за обез бе ђи ва ње 
основ них жи вот них по тре ба, не го и сред ства са ко ји ма у зна чај ној ме ри мо же 
уна пре ди ти ква ли тет свог жи во та. Оства ри ва њем пра ва на рад за до во ља-
ва ју се ка ко по је ди нач ни ин те ре си, рад ник обез бе ђу је се би и сво јој по ро ди ци 
еко ном ску и со ци јал ну си гур ност, али и ши ри, др жав ни, јер се оства ру ју 
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дру штве ни на пре дак и про спе ри тет. Др жа ва у оства ри ва њу овог пра ва има 
ком плек сну оба ве зу. Она мо ра да обез бе ди прав не и ма те ри јал не усло ве ка ко 
би рад но спо соб ни гра ђа ни мо гли да оства ре то пра во, исто вре ме но ста ра-
ју ћи се о ин те ре си ма и зах те ви ма тр жи шта за огра ни че ном др жав ном ин-
тер вен ци јом у обла сти рад них од но са и зах те ви ма рад ни ка за га ран то ва ње 
и ужи ва ње пра ва на рад у пу ном ка па ци те ту. До но ше њем на ци о нал них 
про пи са, ко ји ће по ми ри ти ове зах те ве, оси гу ра ће се у бу дућ но сти кон ти-
ну и ра ни со ци јал ни мир у дру штву, што ће не ми нов но до ве сти до ду го трај-
ни јег и ста бил ни јег дру штве ног про гре са.

Пра во на рад је пр ви пут про пи са но у Мон та њар ском уста ву из 1793.
го ди не, у ко ме је ње го во при зна ва ње оста ло са мо на ни воу нор ма тив не про-
кла ма ци је, јер због не ста бил но сти у Фран цу ској др жа ви овај устав ни је 
до жи вео сво је оства ри ва ње у прак си. „Зах тев за при зна ва ње пра ва на рад 
по ста ви ли су рад ни ци (као нај за ин те ре си ра ни ји) још од ча са ка да су по ста ли 
„сло бод ни” на тр жи шту ра да. Ме ђу тим, пр ве кон цеп ци је о пра ву на рад 
по тје чу од со ци ја ли ста уто пи ста.”1 Иде ја пра ва на рад на ста је у XIX ве ку, у 
де ли ма Шар ла Фу ри јеа, Сен-Си мо на и Пру до на. У њи хо вим схва та њи ма 
уо ча ва ју се иде је ус по ста вља ња дру штва на осно ви са мо у пра вља ња, уки да-
њу ка пи та ли зма и при ват не сво ји не, га ран то ва њу рав но прав но сти, јед на ко-
сти и пра ва на рад свим по је дин ци ма. Фу ри је је сво је ви ђе ње пра ва на рад 
из нео у сле де ћој ре че ни ци: „На сит ним спо ро ви ма о пра ви ма чо ве ка из гу-
би ли смо чи та ве ве ко ве, али уоп ште ни смо ни по ми шља ли на при зна ва ње 
нај о снов ни јег пра ва, као што је пра во на рад, без ко га се сва оста ла пра ва 
сво де на ни шта”.2 

Пра во на рад свр ста ва се у гру пу еко ном ских пра ва, у ши рем сми слу у 
гру пу со ци јал но-еко ном ских пра ва, чи је про кла мо ва ње, али још бит ни је 
чи је оства ри ва ње, је сте осно ва за обез бе ђи ва ње ма те ри јал не си гур но сти 
гра ђа на и по сти за ње и очу ва ње со ци јал ног ми ра у дру штву. Пра во на рад 
да ти ра из ка сни јег пе ри о да у од но су на лич на и по ли тич ка пра ва, ко ја по 
на стан ку спа да ју у пра ва пр ве ге не ра ци је, од но сно пра во на рад при па да 
дру гој ге не ра ци ји људ ских пра ва. Ова гру па „пра ва по ја ви ла су се си сте ма-
ти зо ва но у Вај мар ском уста ву из 1919 го ди не.”3

Исто вре ме но по ред ре гу ли са ња на на ци о нал ном ни воу, обез бе ђу је се 
ре гу ли са ње и при зна ва ње овог пра ва на ме ђу на род ном ни воу, у окви ру ме-
ђу на род них и ре ги о нал них ор га ни за ци ја, осно ва них ра ди ујед на ча ва ња 
пра ва рад ни ка и усло ва ра да на ши рем про сто ру од про сто ра по је ди нач не 
др жа ве. Од ме ђу на род них до ку ме на та бит но је ис та ћи Оп шту де кла ра ци ју 
о пра ви ма чо ве ка до не ту 1948. го ди не од стра не Ге не рал не скуп шти не Ује-

1 Н. Тин тић, Рад но и со ци јал но пра во, За греб 1969, стр. 71
2 Р.Пе шић, В. Бра јић, Рад но пра во, Сен та 1979, стр. 197
3 С. Ја ша ре вић, Со ци јал но пра во, Но ви Сад 2013, стр. 86
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ди ње них на ци ја, Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним 
пра ви ма из 1966. го ди не, као и мно го бр ој не кон вен ци је усво је не од стра не 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да. Од ре ги о нал них до ку ме на та ва жно је ис-
та ћи Европ ску со ци јал ну по ве љу из 1961. го ди не Са ве та Евро пе.

Јед на од dif fe ren tia spe ci fi ca пра ва на рад, па и дру гих со ци јал но-еко-
ном ских пра ва, у по ре ђе њу са пр вом ге не ра ци јом људ ских пра ва, је сте по тре-
ба ве ћег ан га жо ва ња др жа ве, ње на ак тив на уло га у обез бе ђи ва њу од ре ђе них 
усло ва, пре све га еко ном ских и прав них, ра ди оства ри ва ња овог пра ва. „Устав 
са мо га ран ту је нај зна чај ни ја пра ва и нај ва жни је прин ци пе њи хо ве ре а ли за-
ци је, а за ко но дав цу де ле ги ра утвр ђи ва ње не са мо на чи на ре а ли за ци је пра ва, 
већ и њи хо вог са др жа ја.”4 Има ју ћи у ви ду на пред на ве де но, устав се за др жа ва 
са мо на оп штем про кла мо ва њу овог пра ва, док усло ве под ко ји ма се оно 
оства ру је, на чин на ко ји се то чи ни и дру га пи та ња у ве зи са ње го вом кон кре-
ти за ци јом, пре пу шта на ре гу ли са ње за ко но дав ном те лу. По зи тив но и ак тив но 
де ло ва ње др жа ве у оства ри ва њу овог пра ва од го ва ра схва та њу овог пра ва 
као за кон ског пра ва. 

2. ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРА ВА НА РАД 

При зна ва ње пра ва на рад у уста ву као нај ви шем прав ном ак ту не зна чи 
мо гућ ност оства ри ва ња овог пра ва при нуд ним пу тем. Устав ним про кла мо-
ва њем пра ва на рад, по је ди нац не сти че су бјек тив но пра во тј. овла шће ње да 
у слу ча ју нео ства ри ва ња пра ва на рад ре а ли за ци ју истог спро ве де суд ским 
пу тем. Ово пра во је уста вом де фи ни са но на оп шти на чин, а ње го во оства ри-
ва ње уре ђу је се за ко ном и у ди рект ној је ко ре ла ци ји са дру штве но – еко ном-
ским ста њем у др жа ви. „Пра во на рад ни је ап со лут но и без у слов но пра во да 
се до би је за по сле ње, и у том сми слу пра во на рад не ма стро го прав но зна че ње 
(пра во по је дин ца да до би је за по сле ње и да га за др жи) већ по ли тич ко-про-
грам ско зна че ње – оба ве зу је вла ду да во ди по ли ти ку пу не за по сле но сти.”5 
Др жа ва не мо же сва ком гра ђа ни ну да га ран ту је оства ре ње пра ва на рад. Ме-
ђу тим, она је ду жна да гра ђа ни ну при зна пра во да под јед на ким усло ви ма 
кон ку ри ше на од ре ђе но рад но ме сто, да за бра ни би ло ко ји об лик дис кри ми-
на ци је, те да му при зна пра во на сло бо дан из бор ра да, а у слу ча ју по вре де 
тих пра ва да му га ран ту је прав ну за шти ту пред над ле жним ор га ни ма, као 
и да му пру жи од го ва ра ју ће ма те ри јал но оси гу ра ње у слу ча ју из о стан ка ре а-
ли за ци је пра ва на рад. За оства ри ва ње овог пра ва бит но је ство ри ти прав не 
и еко ном ске пред у сло ве. Др жа ва од го ва ра ју ћим за кон ским нор ма ма мо ра 

4 М. Пај ван чић, Устав но пра во – Устав не ин сти ту ци је-, Но ви Сад 2007, стр. 148 
5 Б. Лу бар да, Увод у рад но пра во, Бе о град 2013, стр. 97
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про пи са ти усло ве за ње го во оства ри ва ње, кон кре ти зу ју ћи уста вом де фи ни-
са но пра во, као и, што је ва жни је, да пред у зи ма раз ли чи те ме ре у ци љу при-
вред ног раз во ја зе мље и ства ра ња ма те ри јал них мо гућ но сти за оства ре ње 
овог пра ва. По ка за тељ успе шно сти да ли је др жа ва ус пе ла да оства ри по ли-
ти ку пу не за по сле но сти утвр ђу је се на осно ву ста ти стич ких по да та ка. „Тео-
ре ти ча ри сма тра ју да пу на за по сле ност по сто ји: ка да број не за по сле них не 
пре ла зи 3% ак тив ног ста нов ни штва, од но сно 4 % до 5 %”.6 По ре ђе ња ра ди, 
тре ба ис та ћи да је пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ре пу-
бли ке Ср би је из дру гог квар та ла 2015. го ди не, сто па не за по сле но сти ли ца 
рад ног уз ра ста 15-64 го ди не у на шој др жа ви би ла 18,4%7, док је у САД не-
за по сле ност ис под 6%, а у Ја па ну, Ко ре ји и Нор ве шкој ис под 4%.8 У по гле ду 
сма њи ва ња сто пе не за по сле но сти Вла да Ре пу бли ке Ср би је је до не ла На цио-
нал ну стра те ги ју за по шља ва ња за пе ри од 2011-2020. го ди не.9 По ред за сту пље-
ног схва та ња у по гле ду су шти не при зна тог пра ва на рад, да је оба ве за др жа ве 
во ђе ње ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња, тре ба по ме ну ти и не ка да шњу ди ле-
му те о ре ти ча ра, да уста вом за јем че но пра во на рад мо же зна чи ти и оба ве зу 
др жа ве да га ран ту је пра во на рад но ме сто, од но сно за по сле ње сва ком гра ђа-
ни ну.10 Ме ђу тим, ка ко се по ка за ло да по ли ти ку пу не за по сле но сти не мо гу 
оства ри ти ни нај ра зви је ни је зе мље све та, ова кво схва та ње ни је при хва ће но.

Про бле мом де фи ни са ња пра ва на рад ба ви ли су се број ни ау то ри. Јед на 
од де фи ни ци ја је сте да је пра во на рад „мо гућ ност да сва ки по је ди нац лич-
ним сло бод но иза бра ним ра дом у без бед ној рад ној око ли ни, ко ји ду го роч но 
не ће на ру ши ти ње го во здра вље, обез бе ди се би и сво јој по ро ди ци со ци јал ну 
си гур ност”11.

6 Ви де ти ви ше Н.Тин тић, нав.де ло, стр 68.
7 http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Re por tRe sul tVi ew.aspx?rp tKey=in dId% 

3d24000200IN D01%2635%3d6%266%3d1%2c2%2c3%2c4%262%3d2015K1%2c2015K2%2640% 
3d15%2cL15-24%2cL15-64%26sA re aId%3d24000200%26dT ype %3dNa me%26lType%3dSer bi an-
Cyril lic, при сту пље но 01.01.2016. го ди не

Ов де тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да у на ве де ну ста ти сти ку не ула зе рад но спо соб ни 
гра ђа ни ко ји ни су при ја вље ни код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње или ко ји су из бри-
са ни са еви ден ци је, што го во ри да је про це нат ствар но не за по сле них знат но ве ћи у од но су 
на про це нат ко ји по ка зу ју зва нич ни по да ци. 

8 http://www.ke e pe ek.co m /Di gi tal-As set-Ma na ge ment/oecd/em ployment/oecd-em ployment-
-ou tlo ok-2015_empl_ou tlo ok-2015-en #pa ge13, при сту пље но 08.1.2016.го ди не

9 „Сл. гла сник РС” бр. 37/2011
10 Ове ди ле ме по сто ја ле су у по гле ду схва та ња пра ва на рад ко је је би ло ре гу ли са но у 

Уста ву СФРЈ из 1963. го ди не. Јед на гру па ау то ра сма тра ла је да оно зна чи пра во за јем че ног 
за по сле ња сви ма и у сва ко до ба, по дру ги ма оно има са мо де кла ра то ран ка рак тер, оства ру је 
се тек ка да бу ду оства ре ни сви усло ви и тре ће схва та ње, је сте да пра во на рад под ра зу ме ва 
оба ве зу дру штве не за јед ни це да се бри не за ства ра ње све ши рих мо гућ но сти за пу но за по-
сле ње свих гра ђа на. Ви де ти ви ше Н.Тин тић, нав.де ло стр 78. 

11 С. Ја ша ре вић, нав.де ло, стр. 94
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3. ПРА ВО НА РАД У УСТА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  
ИЗ 2006. ГО ДИ НЕ

„По сле Дру гог свет ског ра та пра во на рад про кла му је се у ве ћем бро ју 
зе ма ља (ка ко ка пи та ли стич ких та ко и со ци ја ли стич ких).”12 „У Ју го сла ви ји 
пра во на рад је пр ви пут за јем че но Устав ним за ко ном из 1953. го ди не (члан 5).”13 
Кон ти ну и тет ре гу ли са ња пра ва на рад на ста ви ли су и по то њи уста ви, а исто 
је учи ње но и Уста вом Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не.

Устав Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 60. став 1. јем чи пра во на рад, у скла ду 
са за ко ном. Уста во тво рац је, као што се мо же уо чи ти, јед ном оп штом од ред-
бом при знао пра во на рад, пре пу шта ју ћи ни жем прав ном ак ту уре ђи ва ње 
усло ва за оства ри ва ње овог пра ва. Пра во на рад се мо же ре а ли зо ва ти за сни-
ва њем рад ног од но са и са мо за по шља ва њем14. Да би се оства ри ло пра во на 
рад за сни ва њем рад ног од но са мо ра ју се ис пу ни ти усло ви про пи са ни за ко-
ни ма, али и усло ви ко је по сло дав ци, нај че шће у пра вил ни ку о ор га ни за ци ји 
и си сте ма ти за ци ји по сло ва, про пи су ју за кон крет но рад но ме сто. За ко ном о 
ра ду15 уз раст је про пи сан као оп шти услов ко ји мо ра сва ки гра ђа нин да ис-
пу ни ка ко би оства рио пра во на рад и пре ма ње му рад на спо соб ност се сти че 
са на вр ше них 15 го ди на жи во та. Тре ба ис та ћи да ма ло лет но ли це оства ри-
ва њем пра ва на рад не сти че по слов ну спо соб ност у ње ном пу ном оби му, ова 
спо соб ност је де ли мич на, огра ни че на је на сти ца ње пра ва и оба ве за из рад ног 
од но са и за ви сна је од по сто ја ња рад ног од но са. Оп шта здрав стве на спо соб-
ност је ра ни је би ла оп шти услов за за сни ва ње рад ног од но са, али иста ви ше 
ни је про пи са на као услов За ко ном о ра ду. На овај на чин је из бег ну то за ди-
ра ње по сло дав ца у при ват ни жи вот за по сле ног, а за др жа но је са мо у слу ча-
је ви ма ка да је то због при ро де по сла оправ да но да тра жи (нпр. по сло ви са 
по ве ћа ним ри зи ком – рад на ви си ни). За кон о ра ду се при ме њу је као оп шти 
про пис, с тим што се у не ким обла сти ма ра да при ме њу је и про пис ко ји пред-
ста вља lex spe ci a lis, а ко ји про пи су је по себ не усло ве за оства ри ва ње пра ва 
на рад.16 По себ но је ин те ре сант но пи та ње про пи са них усло ва за оства ри ва ње 

12 П. Јо ва но вић, Рад но пра во, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад 2015, стр. 129
13 Ibid.
14 Са мо за по шља ва ње је, у сми слу За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не-

за по сле но сти, осни ва ње рад ње, за дру ге, по љо при вред ног га здин ства или дру гог об ли ка 
пред у зет ни штва од стра не не за по сле ног или удру жи ва њем ви ше не за по сле них, као и осни-
ва њем при вред ног дру штва уко ли ко осни вач за сни ва у ње му рад ни од нос.

15 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14
16 За кон о ви со ком обра зо ва њу („Сл. гла сник РС”, број 76/05,100/07, 67/08, 44/10,93/12, 

89/13,99/14, 45/15 и 68/15), За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Сл. гла сник 
РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13,35/15 и 68/15), За кон о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма 
(„Сл. гла сник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98, 34/01, 39/02, 69/05, 83/05 и 23/13), За кон о др жав ним 
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пра ва на рад од стра не стра на ца у на шој др жа ви. Стран ци, у скла ду са ме ђу-
на род ним уго во ри ма, има ју сва пра ва за јем че на Уста вом и за ко ном, из у зев 
пра ва ко ја по Уста ву и за ко ну има ју са мо др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је.17 
На осно ву овог оп штег устав ног га ран то ва ња стран ци у Ре пу бли ци Ср би ји 
ужи ва ју пра во на рад, у скла ду са за ко ном. За ко но да вац је ре гу ли шу ћи оства-
ри ва ње овог пра ва до нео два по себ на за ко на, За кон о стран ци ма18 и За кон о 
за по шља ва њу стра на ца19. Овим за ко ни ма су про пи са ни по себ ни усло ви ко ји 
стран ци (стра ни др жа вља ни и ли ца без др жа вљан ства) мо ра ју да ис пу не 
ка ко би се за по сли ли и ре а ли зо ва ли пра во на рад са мо за по шља ва њем. Ти 
усло ви су са јед не стра не одо бре ње за при вре ме ни бо ра вак или одо бре ње за 
стал но на ста ње ње (у над ле жно сти Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва), и са 
дру ге стра не до зво ла за рад у скла ду са за ко ном (у над ле жно сти На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње). За ко ном о за по шља ва њу стра на ца Ре пу бли ка 
Ср би ја је, у ци љу во ђе ња по ли ти ке пу не за по сле но сти сво јих др жа вља на, про-
пи са ла раз ло ге због ко јих мо же до ћи до огра ни ча ва ња за по шља ва ња стра на ца, 
а што не ми нов но до во ди до огра ни ча ва ња стра на ца у оства ри ва њу пра ва на 
рад у Ре пу бли ци Ср би ји. Тим за ко ном Вла да Ре пу бли ке Ср би је је овла шће на 
да у слу ча ју по ре ме ћа ја на тр жи шту ра да, у скла ду са ми гра ци о ном по ли ти-
ком и ста њем и кре та њем на тр жи шту ра да, огра ни чи број стра на ца ко ји ма 
ће из да ти до зво ле за рад.

Оства ре но пра во на рад у прин ци пу те жи стал но сти и ста бил но сти. Стал-
ност за по сле ња из ра жа ва се кроз ин сти тут за сни ва ња рад ног од но са на 
нео д ре ђе но вре ме, рад ног од но са чи је тра ја ње ни је уна пред вре мен ски од ре-
ђе но. Из у зе так од оп штег пра ви ла за сни ва ња рад ног од но са на нео д ре ђе но 
вре ме пред ста вља ју слу ча је ви за сни ва ња рад ног од но са на од ре ђе но вре ме, 
из ри чи то про пи са ни за ко ном (нпр. рад на од ре ђе ном про јек ту).20 „Стал ност 

слу жбе ни ци ма („Сл. гла сник РС”, број 79/05, 27/07, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), За кон 
о уре ђе њу су до ва („Сл. гла сник РС”, број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 
106/15 и 40/15), За кон о по ли ци ји („Сл. гла сник РС”, број 6/16), За кон о јав ном ту жи ла штву 
(„Сл. гла сник РС”, број 116/08, 104/09, 101/10,31/11,78/11, 101/11, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15)

17 Члан 17. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је
18 „Сл. гла сник РС” број 97/2008
19 „Сл. гла сник РС” број 128/2014
20 У по след њих два де се так го ди на уо че на је по ја ва „флек си бил них”, „ати пич них”об лика 

рад ног ан га жо ва ња (у ЕУ не ке од но вих фор ми ра да су: ма сов ни или груп ни рад, не фор мал ни 
рад, де ље ње за по сле них, де ље ње по сла, при вре ме ни ме наџ мент, за јед нич ко за по шља ва ње). 
По ја ва флек си би ли за ци је ве зу је се за дру штве не и еко ном ске про ме не, гло ба ли за ци ју, ви со ку 
сто пу не за по сле но сти и пре ре гу ли са ност рад них од но са. У ци љу при ла го ђа ва ња но вим дру-
штве ним и еко ном ским усло ви ма уво де се но ви об ли ци рад ног ан га жо ва ња ко ји се знат но 
уда љу ју од кла сич ног ан га жо ва ња за по сле ног (уго во ра на нео д ре ђе но вре ме). „Флек си би лан 
рад” под ра зу ме ва ела сти чан, при ла го дљив при ступ ра ду и бит ним пи та њи ма ко ја се ти чу 
ор га ни зо ва ња и од ви ја ња ра да. По ред на ве де них по зи тив них стра на флек си би ли за ци је, не 
сме ју се за не ма ри ти ње го ве не га тив не стра не, а ко је се са сто је у сма ње њу пра ва и стан да р да 
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за по сле ња омо гу ћа ва трај но ко ри шће ње пра ва на рад. Ово је по себ но зна чај но 
из аспек та обез бе ђи ва ња за ра де и дру гих прет по став ки за ма те ри јал ну и со-
ци јал ну си гур ност чо ве ка. Ста бил ност за по сле ња зна чи да рад ни од нос, по 
пра ви лу, пре ста је по во љи рад ни ка.”21 За по сле ном не мо же пре ста ти рад ни 
од нос ис кљу чи вом во љом по сло дав ца, не го тек ис пу ње њем за кон ских усло-
ва и на на чин пред ви ђен за ко ном и оп штим ак ти ма по сло дав ца, чи ме се за-
по сле ни шти ти од са мо во ље по сло дав ца.

„Тре ба под ву ћи да пра во на рад под ра зу ме ва за по сле ње ко је од го ва ра 
фи зич ким и струч ним спо соб но сти ма рад ни ка (од го ва ра ју ће за по сле ње).”22 
Оно што тре ба да бу де циљ во ђе ња ак тив не по ли ти ке за по сле ња је да се ли-
ци ма са од ре ђе ним сте пе ном обра зо ва ња и рад ним спо соб но сти ма обез бе ди 
од го ва ра ју ћи по сао. Услов за по сти за ње на ве де ног ци ља је сте да др жа ва 
про јек ту је и ускла ди си стем обра зо ва ња са по тре ба ма тр жи шта ра да. Да кле, 
др жа ва мо ра си стем ски да уре ди за ко јим по сло ви ма ће у бу дућ но сти по сто-
ја ти по тра жња и да у скла ду са тим при пре ми од го ва ра ју ћи ка дар. У су прот ном, 
до ла зи до дво стру ког гу бље ња вре ме на, енер ги је и сред ста ва, ка ко од стра не 
по је дин ца та ко и од стра не др жа ве. На и ме, по је ди нац се обра зу је за по сао у 
по гле ду ко јег у бу дућ но сти не ће мо ћи да оства ри сво је пра во на рад и др жа ва 
у тој си ту а ци ји мо ра да из два ја до дат на сред ства ка ко би тај по је ди нац оства-
рио пра во на рад (нпр. пре ква ли фи ка ци ја) и ка ко би исти имао со ци јал ну си-
гур ност (нпр. здрав стве но оси гу ра ње).

Устав у чла ну 60. став 2. про пи су је да сва ко има пра во на сло бо дан из бор 
ра да. Сло бо да ра да је сте услов за оства ри ва ње пра ва на рад и ње гов је нео дво-
ји ви део. Ти ту лар овог пра ва је сло бо дан да од лу чи хо ће ли ово пра во оства-
ри ти, од но сно он је овла шћен да од лу чи да ли ће да ра ди и ко ји по сао ће да 
оба вља, а уко ли ко од лу чи да ра ди, да ли ће и ка да ће исти пре ста ти да оба-
вља, што ну жно ис кљу чу је мо гућ ност да бу де при мо ран од стра не дру гог да 
оба вља рад. Роп ство, по ло жај сли чан роп ству и при нуд ни рад, као ка те го-
ри је ко је по ти ру на че ло сло бо де ра да, из ри чи то се за бра њу ју на шим Уста вом. 
Уста вом се под при нуд ним ра дом не сма тра рад или слу жба ли ца на из др жа-
ва њу ка зне ли ше ња сло бо де, ако је њи хов рад за сно ван на прин ци пу до бро-
вољ но сти, уз нов ча ну на док на ду, рад или слу жба ли ца на вој ној слу жби, као 
ни рад или слу жба за вре ме рат ног или ван ред ног ста ња у скла ду са ме ра ма 

за по сле них, не из ве сни јих усло ва ра да и за по сле ња, по ја ви екс по а та ци је. О ово ме ви де ти 
ви ше: С. Ја ша ре вић, Флек си би ли за ци ја ра да – Ре ше ње или за блу да, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2012, број 4, стр. 173-192 и С. Ја ша ре вић, Но ве фор ме 
ра да у Евр оп ској уни ји, Те мат ски збор ник – Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са 
пра вом Евр оп ске уни је, Књи га III, Но ви Сад, 2015, стр. 281-298.

21 П. Јо ва но вић, нав.де ло, стр. 134 
22 П. Јо ва но вић, нав.де ло, стр. 133
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про пи са ним при ли ком про гла ше ња рат ног или ван ред ног ста ња.23 „Ипак, 
из ве сно огра ни ча ва ње сло бо де ра да не за по сле них ли ца ја вља се у си сте му 
оба ве зног оси гу ра ња за слу чај при вре ме не не за по сле но сти, ка да при вре ме но 
не за по сле но ли це гу би пра во на нов ча ну на кна ду ако од би је по ну ђе ни од-
го ва ра ју ћи по сао.”24 За ко ном о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по-
сле но сти25 про пи са ни су слу ча је ви ка да ли цу ко је при ма нов ча ну на кна ду 
пре ста је ово пра во. По ред оста лих так са тив но на ве де них слу ча је ва, не за по-
сле ном ли цу пре ста је да се ис пла ћу је на кна да уко ли ко бу де обри сан са еви-
ден ци је ко ју во ди На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, у скла ду са усло ви ма 
утвр ђе ним за ко ном, као и уко ли ко пре ста не да се во ди еви ден ци ја о не за по-
сле ном ли цу.26 Не ки од осно ва за бри са ње са еви ден ци је ра да је су и уко ли ко 
не за по сле но ли це без оправ да ног раз ло га од би је по ну ђе но по сре до ва ње за 
од го ва ра ју ће за по сле ње и ако се не за по сле но ли це без оправ да ног раз ло га 
не ја ви по сло дав цу упу ће ном од стра не На ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње. Ова квим ста вом за ко но дав ца, чи ни да се про кла мо ва на сло бо да из бо ра 
за по сле ња им пли цит но обе сми шља ва.

Да нас се сло бо да ра да по сма тра знат но ши ре у од но су на ње но пр во бит-
но схва та ње. „На и ме, су шти на сло бо де ра да зна чи и сло бо ду (мо гућ ност) рад-
ни ка да уче ству је у ре гу ли са њу свог ра да и у упра вља њу сво јим ра дом. То се, 
у ма њој или ве ћој ме ри, и де ша ва кроз уче шће рад ни ка у за кљу чи ва њу ко лек-
тив них и ин ди ви ду ал них уго во ра о ра ду и кроз уче шће (пар ти ци па ци ју) у 
упра вља њу ра дом.”27

Чла ном 60. став 3. про пи са но је да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, 
до ступ на сва рад на ме ста. Дис кри ми на ци ја по би ло ком осно ву у по гле ду 
оства ри ва ња овог пра ва се за бра њу је. У ци љу спро во ђе ња ове устав не од ред-
бе, За ко ном о ра ду про пи са на је за бра на по сред не и не по сред не дис кри ми-
на ци је ли ца ко ја тра же за по сле ње и за по сле них.28 Дис кри ми на тор ни осно ви 

23 Члан 26. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
24 Б. Лу бар да,на в. де ло, стр. 37
25 „Сл. гла сник РС” број 36/2009, 88/2010, 38/2015
26 Ви де ти ви ше члан 87. За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти
27 П. Јо ва но вић, нав. де ло, стр. 133
28 Под не по сред ном дис кри ми на ци јом, у сми слу За ко на о ра ду, сма тра се сва ко по-

сту па ње узро ко ва но не ким од осно ва (пол, ро ђе ње, је зик, ра са, бо ја ко же, ста рост, труд но ћа, 
здрав стве но ста ње, од но сно ин ва лид ност, на ци о нал на при пад ност, ве ро и спо вест, брач ни 
ста тус, по ро дич не оба ве зе, сек су ал но опре де ље ње, по ли тич ко или дру го уве ре ње, со ци јал но 
по ре кло, имо вин ско ста ње, члан ство у по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, син ди ка ти ма или не ко 
дру го лич но свој ство) ко јим се ли це ко је тра жи за по сле ње или за по сле ни ста вља у не по вољ-
ни ји по ло жај у од но су на дру га ли ца у ис тој или слич ној си ту а ци ји. По сред на дис кри ми на ци ја, 
у сми слу За ко на о ра ду, по сто ји ка да од ре ђе на на из глед не у трал на од ред ба, кри те ри јум или 
прак са ста вља или би ста ви ла у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на дру га ли ца-ли це ко је тра жи 
за по сле ње, као и за по сле ног, због од ре ђе ног свој ства,ста ту са, опре де ље ња или уве ре ња ко ја 
су на пред на ве де на. 
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ко ји се на во де у за ко ну (пол, ро ђе ње, је зик, ра са итд.) ни су пред ста вље ни 
си сте мом ену ме ра ци је, од но сно по сто ја ње дис кри ми на ци је је мо гу ће утвр-
ђи ва ти и с об зи ром на дру га лич на свој ства ли ца ко ја тра же за по сле ње и за-
по сле них. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је29 ре гу ли ше и дис кри ми на ци ју 
у обла сти ра да и свр ста ва је, за јед но са дру гим об ли ци ма дис кри ми на ци је 
ко ји су так са тив но на бро ја ни, у по себ не слу ча је ве дис кри ми на ци је. По зи ва-
ју ћи се на ре ле ват не од ред бе о за бра ни дис кри ми на ци је, у сми слу до ступ-
но сти рад них ме ста сви ма под јед на ким усло ви ма, Устав ни суд је у јед ној 
сво јој од лу ци30 утвр дио да од ред бе Од лу ке Управ ног од бо ра Адво кат ске 
ко мо ре Ср би је, ко ји ма је би ла про пи са на раз ли чи та, знат но ни жа, ви си на 
на кна де за упис у име ник адво ка та за адво кат ске при прав ни ке и во лон те ре 
ко ји су це ло ку пан стаж оства ри ли код адво ка та од ви си не на кна де за упис 
кан ди да та ко ји тај стаж ни су оства ри ли код адво ка та, ни су у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.31 Та ко ђе, тре ба на по ме ну ти да је Уста вом из ри чи то за-
јем че на рав но прав ност му шка ра ца и же на и да др жа ва раз ви ја по ли ти ку 
јед на ких мо гућ но сти, а што се сва ка ко од но си и на оства ри ва ње пра ва на 
рад и са тим у ве зи про пи са не за бра не дис кри ми на ци је по осно ву по ла.32

Оба вља ње ра да ну жно има за по сле ди цу тро ше ње фи зич ких и пси хич-
ких ре сур са рад ни ка. Спо соб ност рад ни ка да у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
оба вља рад са јед на ким ква ли те том и за ла га њем из и ску је га ран то ва ње од ре-
ђе них пра ва, ко ја са др жин ски по сма тра но, у ши рем сми слу, чи не пра во на 

29 „Сл. гла сник РС” бр.22/2009
30 Од лу ка Устав ног су да ИУО број 684/2012 од 20. фе бру а ра 2014. го ди не, об ја вље на 

у „Сл. гла сни ку РС” број 54/2014 од 20. ма ја 2014. го ди не
31 У обра зло же њу ове од лу ке Устав ног су да, из ме ђу оста лог, на ве де но је и сле де ће: 

„Има ју ћи у ви ду да се оспо ре ним од ред ба ма чла на 2. Од лу ке од ре ђе ни тро шко ви упи са у 
име ник адво ка та у ви си ни од 5.000 евра, у ди нар ској про ти вред но сти по сред њем кур су На-
род не бан ке Ср би је на дан упла те, не за сни ва ју на објек ти ви зи ра ним кри те ри ју ми ма ко ји 
би се мо гли до ве сти у ве зу са прав ном при ро дом и свр хом тро шко ва упи са у име ник адво-
а та, а ис кљу чи ли про из вољ ност, те по ла зе ћи од то га да је за адво ка те ба вље ње адво кат ском 
де лат но шћу оства ри ва ње пра ва на рад, Устав ни суд оце њу је да оспо ре не од ред бе чла на 2. 
Од лу ке ни су са гла сне на че лу вла да ви не пра ва у сми слу прав не си гур но сти и Уста вом за јем-
че ног пра ва на рад из чла на 60. ст. 1. и 2. Уста ва. Ово сто га што еко ном ска моћ об ве зни ка у 
нај ши рем и нај оп шти јем сми слу, по чи ва на оп штим еко ном ским при ли ка ма у зе мљи, а 
еко ном ске при ли ке у Ре пу бли ци, по на ла же њу Устав ног су да, не спор но су та кве да објек тив-
но тро шко ве упи са у име ник адво ка та у из но су од 5.000 евра чи не огра ни ча ва ју ћим усло вом 
за јед на ку до ступ ност оба вља ња адво кат ске про фе си је. У том сми слу, Устав ни суд на ла зи 
да се ова ко про пи са ни из нос тро шко ва упи са не мо же при хва ти ти као устав но прав но уте ме-
љен, бу ду ћи да не при ме ре ност ви си не по ста је услов ко ји, у су шти ни, во ди оне мо гу ћа ва њу 
оних ко ји же ле да се ба ве адво ка ту ром, а ис пу ња ва ју све дру ге усло ве за упис у име ник адво-
ка та, од но сно чи ни им та рад на ме ста не до ступ ним због ви си не тро шко ва ко ји су енорм но 
од ре ђе ни и по ста је огра ни ча ва ју ћи услов са ста но ви шта до ступ но сти сва ког рад ног ме ста 
под јед на ким усло ви ма и за бра не дис кри ми на ци је по осно ву имов ног ста ња.

32 Члан 15. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је
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рад. У том прав цу Устав Ре пу бли ке Ср би је у чла ну ко јим за јем чу је пра во на 
рад јем чи да сва ко има пра во на по што ва ње до сто јан ства сво је лич но сти на 
ра ду, без бед не и здра ве усло ве ра да, по треб ну за шти ту на ра ду, огра ни че но 
рад но вре ме, днев ни и не дељ ни од мор, пла ће ни го ди шњи од мор, пра вич ну 
на кна ду за рад и на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са. Ни ко 
се тих пра ва не мо же од ре ћи.33 Обез бе ђи ва ње здра вих и без бед них усло ва 
ра да јед на је од бит них прет по став ки за ду го роч ни је оства ри ва ња пра ва на 
рад. Су прот но то ме, нео бе збе ђи ва ње аде кват них усло ва ра да про у зро ку је 
мно го број не не га тив не по сле ди це за за по сле ног и за др жа ву. Из ло же ност 
штет ним усло ви ма ра да и по вре де на ра ду на ру ша ва ју здра вље за по сле ног, 
сма њу ју ње го ву рад ну спо соб ност, од но сно у те жим слу ча је ви ма до во де до 
пот пу ног гу бит ка рад не спо соб но сти за по сле ног. Та кав по је ди нац ну жно по-
ста је бри га др жа ве. За ко но да вац је на сто је ћи да обез бе ди оства ри ва ње уста-
вом про кла мо ва ног пра ва до нео За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду, 
ко јим су про пи са не оба ве зе и ду жно сти за по сло дав ца и за по сле ног у ци љу 
ства ра ња без бед них и здра вих усло ва ра да. По ред овог за ко на до не ти су и 
мно го број ни под за кон ски ак ти ко ји ма се пред ви ђа ју пра ва и оба ве зе у по гле ду 
из ло же но сти раз ли чи тим ри зи ци ма на ра ду. Уста ви ко ји прет хо де ва же ћем 
Уста ву (нпр. Устав из 1963. го ди не) ре гу ли са ли су тра ја ње рад ног вре ме на (нпр. 
нај ду же 42 ча са у сед ми ци), ми ни мум бро ја да на пла ће ног го ди шњег од мо ра 
(нпр. 14 да на), док Устав из 2006. го ди не ни је пре ци зи рао са др жи ну ових пра-
ва у вре мен ском сми слу, већ је то пре пу стио за ко но дав цу, од но сно у крај њој 
ли ни ји, ка да се ра ди о бро ју да на го ди шњег од мо ра, утвр ђи ва ње тач ног бро ја 
да на по ве ре но је по сло дав цу. Ре гу ли шу ћи тра ја ње днев ног и не дељ ног рад ног 
вре ме на за ко но да вац је про пи сао и ми ни мум тра ја ња од мо ра у то ку днев ног 
ра да, као и ми ни мум тра ја ња днев ног и не дељ ног од мо ра. За ко ном о ра ду је 
из ри чи то про пи са но да се од мор у то ку днев ног ра да ура чу на ва у рад но вре ме. 
„Под рад ним вре ме ном се у упо ред ним рад но прав ним си сте ми ма (ЕУ, САД, 
Ја пан, Ру си ја, итд.), не сма тра ју па у зе у то ку ра да, док је у до ма ћем и цр но гор-
ском пра ву за др жа но за за по сле не по вољ ни је ре ше ње (из пе ри о да со ци ја ли зма) 
– па у за, тј. од мор у то ку ра да је са став ни део рад ног вре ме на.”34 

Устав Ре пу бли ке Ср би је про пи су је да за по сле ни за оба вље ни рад има-
ју пра во на пра вич ну на кна ду. „Пра вич на за ра да као устав ни из раз мо же се 
схва ти ти ши ре ка да об у хва та со ци јал не кри те ри ју ме и тр жи шна ме ри ла или 
уже ка да се под тим тер ми ном под ра зу ме ва ју са мо тр жи шни кри те ри ју ми. 
С об зи ром да се у Уста ву по ла зи од на че ла прин ци па при ват не при вре де, 
про из и ла зи да ће ме ра у ко јој ће со ци јал ни и етич ки прин ци пи би ти укљу че-
ни у за ра де за по сле них за ви си ти од сна ге син ди ка та у пре го во ри ма са по сло-

33 Члан 60. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
34 Б. Лу бар да,на в. де ло, стр. 181
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да вач ким удру же њи ма или др жа вом. Да је у обла сти за ра да за по сле них Устав 
при хва тио пот пу но дру га чи ји кон цепт, не за ви сно од про кла мо ва ња прин ци-
па со ци јал не прав де, по твр ђу је чи ње ни ца да се у ње му ви ше не на ла зи пра во 
за по сле них на ми ни мал ну за ра ду.”35 Ми ни мал на за ра да, чи ја је основ на свр ха 
га ран то ва ње ми ни му ма ма те ри јал не си гур но сти за по сле ног, са да је ре гу ли-
са на за ко ном.36 Уста во тво рац је за јем чио и пра во на прав ну за шти ту за слу чај 
пре стан ка рад ног од но са. Нео ства ри ва ње пра ва на рад из раз ло га ко ји не по-
ти чу од во ље по је дин ца, уста но вља ва оба ве зу др жа ви да истом пру жи од-
го ва ра ју ћу по моћ за вре ме при вре ме не не за по сле но сти. „Она је ну жна, баш 
за то јер је суп си ди јар на и јер би, у про тив ном, пра во на рад за све оне ко ји то 
пра во не ус пи ју оства ри ти, по ста ло пу ка де кла ра ци ја”37 У скла ду са тим, уко-
ли ко за по сле ном пре ста не рад ни од нос, а ис пу ни усло ве утвр ђе не за ко ном, 
исти ће оства ри ти пра во на ис пла ту на кна де за слу чај не за по сле но сти. 

За ко но да вац је до не тим за ко ни ма утвр дио са др жи ну и обим пра ва ко ја 
је про кла мо вао устав, али је еви дент но да се ова пра ва у прак си не оства ру-
ју у пу ном оби му38, по себ но уко ли ко се узме у об зир по ре ђе ње оства ри ва ња 
ових пра ва код по сло да ва ца у при ват ном сек то ру и оба вља ње ра да за др жа ву 
као по сло дав ца, тзв. др жав ни сек тор. Ка ко је обез бе ђи ва ње на ве де них пра ва, 
по го то во за по сло дав ца ко ји по слу је у при ват ном сек то ру, „до дат ни” тро шак, 
ни је из не на ђу ју ће да се де ша ва ве ли ки број по вре да на ра ду, ко је су по сле ди ца 
из о стан ка од го ва ра ју ће опре ме и за шти те на ра ду и не мо гућ но сти рад ни ка 
да оства ри пра во на днев ни, не дељ ни и го ди шњи од мор. Ова ко гле ди ште 
по твр ђу је и ау тор Рат ко Мар ко вић, ко ји ис ти че да оства ри ва ње пра ва на рад 
за ви си од об ли ка сво ји не.39

Из ри чи то про пи си ва ње не мо гућ но сти за по сле ног да се од рек не пра ва 
га ран то ва них уста вом из раз је те жње да се обез бе ди за шти та за по сле ног јер 

35 М. Ра па јић, Еко ном ска и со ци јал на пра ва у Уста ву Ср би је, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2015, број 1, стр. 273-298

36 За ко ном о ра ду про пи са но је да се ми ни мал на за ра да од ре ђу је на осно ву ми ни мал не 
це не ра да, вре ме на про ве де ног на ра ду и по ре за и до при но са ко ји се пла ћа ју из за ра де, док 
се ми ни мал на це на ра да утвр ђу је од лу ком Со ци јал но-еко ном ског са ве та, а уко ли ко се иста не 
до не се у од ре ђе ном ро ку, од лу ку до но си Вла да Ре пу бли ке Ср би је. Проф. др Бран ко Лу бар да 
ис ти че: „За кон ско утвр ђи ва ње ви си не ми ни мал не за ра де ја вља се ве о ма рет ко у упо ред ном 
пра ву. Ка рак те ри стич но је за САД, где се са ве зним За ко ном о ми ни мал ној за ра ди и за ко ни ма 
на ни воу фе де рал них је ди ни ца, про пи су је из нос ми ни мал не за ра де за нај јед но став ни ји рад 
по рад ном ча су.” – Б. Лу бар да, нав. де ло, стр. 166.

37 Н.Тин тић, нав.де ло, стр. 70
38 По се бан про блем ко ји по сто ји у прак си је сте фак тич ки рад код по сло дав ца, рад без 

за сни ва ња рад ног од но са тзв. „рад на цр но”, што за по сле ди цу има не мо гућ ност оства ри ва ња 
свих оста лих пра ва по осно ву ра да (днев ни, не дељ ни, пла ће ни го ди шњи од мор), ве ћи сте пен 
угро же но сти од по вре ђи ва ња на ра ду. 

39 Р. Мар ко вић, Устав но пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 
2015, стр. 483
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је у рад ном од но су он нај че шће сла би ја уго вор на стра на. Та ко ђе, од ри ца њем 
од не ких пра ва (нпр. од ри ца њем за по сле ног од за ра де, а ко ја об у хва та и до-
при но се за оба ве зно со ци јал но и здрав сте но оси гу ра ње) ште ту би пре тр пе ла 
и др жа ва.

На че ло по вољ но сти за за по сле не – in fa vo rem la bo ra to ris40 је јед но од основ-
них на че ла рад ног пра ва. За по сле ни ма се за ко ном га ран ту ју од ре ђе на пра ва, 
обим тих пра ва и од ре ђе ни усло ви ра да, али се до зво ља ва мо гућ ност да иста 
бу ду утвр ђе на у ве ћем оби му, од но сно да се за по сле ни ма обез бе де по вољ ни ји 
усло ви ра да ни жим прав ним ак ти ма. Из то га не по сред но про из ла зи да се ма њи 
обим пра ва и не по вољ ни ји усло ви не мо гу утвр ди ти ни жим ак ти ма. Ово на че-
ло оства ру је се за кљу чи ва њем ко лек тив них уго во ра из ме ђу син ди ка та за по-
сле них и по сло да ва ца и за кљу чи ва њем појединачнoг уго во ра о ра ду из ме ђу 
за по сле ног и по сло дав ца. За по сле ни у го то во свим обла сти ма ра да те же удру-
жи ва њу, ства ра њу син ди ка та чи ји ће основ ни циљ би ти за сту па ње, уна пре-
ђи ва ње и за шти та пра ва и ин те ре са за по сле них код по сло да ва ца. Та ко, ко лек-
тив ни уго во ри, као дво стра ни ак ти, по ста ју зна ча јан из вор рад ног пра ва.41

Омла ди ни, же на ма и ин ва ли ди ма је због го ди на жи во та, од но сно њи хо-
вог пси хич ког и фи зич ког ста ња, Уста вом за јем че но пра во на по себ не усло-
ве ра да и по себ ну за шти ту.42 Пре ма За ко ну о ра ду ма ло лет на ли ца не мо гу 
за сно ва ти рад ни од нос без прет ход не са гла сно сти ро ди те ља, усво ји о ца или 
ста ра те ља, као и уко ли ко та кав рад угро жа ва њи хо во здра вље, мо рал и обра-
зо ва ње, од но сно ако је та кав рад за бра њен за ко ном. У скла ду са устав ном 
од ред бом, овим ли ци ма је за ко ном про пи са но и нај ду же тра ја ње рад ног 
вре ме на, за бра на пре ко вре ме ног ра да, пре ра спо де ле рад ног вре ме на, а рад 
но ћу је до зво љен са мо у из у зет ним слу ча је ви ма. Под сти ца ње за по шља ва ња 
ин ва ли да у ве ћем оби му је дан је од основ них раз ло га за до но ше ње За ко на о 
про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том.43 
Овим За ко ном су пред ви ђе не оба ве зе за по сло дав це ко ји има ју од ре ђе ни број 
за по сле них, да за ви сно од њи хо вог бро ја, за сну ју рад ни од нос са од ре ђе ним 
бро јем ли ца са ин ва ли ди те том, од но сно уко ли ко то не учи не, да упла те од ре-
ђе не из но се у Фонд за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и под сти ца ње за по-
шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. По себ ни усло ви ра да и за шти та на ра ду 
же на ре гу ли са ни су број ним од ред ба ма За ко на о ра ду (за шти та за по сле не 
же не за вре ме труд но ће и ма те рин ства).

40 Б. Лу бар да, нав. де ло, стр. 52
41 Ко лек тив ни уго во ри се за кљу чу ју на раз ли чи тим ни во и ма: оп шти, гран ски и ко лек-

тив ни уго вор код по сло дав ца.
42 Члан 60. став 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је
43 „Сл. гла сник РС” бр. 36/2009 и 32/2013
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4. ПРА ВО НА РАД У УСТА ВИ МА ПО ЈЕ ДИ НИХ ДР ЖА ВА

Као јед но од фун да мен тал них људ ских пра ва, пра во на рад за јем че но 
је у уста ви ма су сед них др жа ва. 

Устав Ре пу бли ке Хр ват ске про пи су је се да сва ко има пра во на рад, на 
сло бо ду ра да, из бо ра по зи ва, за по сле ња и да је сва ко ме под јед на ким усло-
ви ма до ступ но сва ко рад но ме сто и ду жност. Нај ду же рад но вре ме се од ре-
ђу је за ко ном, за по сле ни ма се при зна је пра во на не дељ ни од мор, пла ће ни 
го ди шњи од мор и тих пра ва се ни ко не мо же од ре ћи. Сва ки за по сле ни има 
пра во на за ра ду ко јом мо же оси гу ра ти се би и по ро ди ци сло бо дан и до сто јан 
жи вот. За по сле ни мо гу има ти, у скла ду са за ко ном, удео при од лу чи ва њу у 
пред у зе ћу.44 Пра во на за ра ду ре гу ли са но је та ко да за по сле ни оства ри ва њем 
исте мо же оси гу ра ти се би и по ро ди ци сло бо дан и до сто јан ствен жи вот. Чи ни 
се да Устав Ре пу бли ке Хр ват ске ова квим де фи ни са њем пра ва на за ра ду, за 
раз ли ку од на шег Уста ва, кон крет ни је ре гу ли ше ово пра во. Да ље се мо же при-
ме ти ти да Устав Ре пу бли ке Хр ват ске у од ред ба ма ко је се од но се на пра ва 
рад ни ка, не ре гу ли ше пра во на днев ни од мор, као ни пра во на без бед не и 
здра ве усло ве ра да, али за јем чу је, за раз ли ку од на шег Уста ва, пра во за по сле-
них на уче шће у од лу чи ва њу у пред у зе ћу.45

У чла ну 2. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, ко ји ре гу ли ше људ ска пра ва и 
сло бо да, на чел но је про пи са но је да сва ли ца у окви ру Бо сне и Хер це го ви не 
ужи ва ју пра во да не бу ду др жа на у роп ству или пот чи ње но сти или да оба вља-
ју при сил ни или оба ве зни рад. Та ко ђе, с об зи ром на по се бан прав ни ста тус 
ове др жа ве, про пи са но је и да се пра ва и сло бо де од ре ђе ни у Европ ској кон-
вен ци ји за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и ње ним Про то ко ли ма 
не по сред но при ме њу ју у Бо сни и Хер це го ви ни и да има ју пр вен ство пред 

44 Устав Ре пу бли ке Хр ват ске, http://www.sa bor.hr /De fa ult.aspx?art=1841, при сту пље но 
1.1.2016. го ди не

45 У Хр ват ској су то ком 2014. и 2015. го ди не,по сто ја ла ве ли ка не сла га ња, а ко ја ће се 
ве ро ват но на ста ви ти и убу ду ће, из ме ђу син ди ка та рад ни ка и Вла де у по гле ду уво ђе ња out-
so ur cing-а у јав ном сек то ру. Раз ма тра ња су би ла да се овај мо дел уве де за оба вља ње по сло ва 
чи шће ња, при пре ма ња хра не и пи ћа, пре во за и за шти те, пра ња и пе гла ња. Ње го во уво ђе ње 
Вла да Ре пу бли ке Хр ват ске је пред ла га ла ка ко би ра ци о на ли зо ва ла тро шко ве оба вља ња тих 
по сло ва. Оutsourcing „или из два ја ње пра те ћих де лат но сти” је сте мо дел уго ва ра ња у ко јем 
фир ме или јав не уста но ве ра ди по бољ ша ња про дук тив но сти усту па ју од ре ђе не, углав ном 
спо ред не по сло ве (non co re), спољ њим пред у зе ћи ма ко ја се њи ма ба ве. Син ди ка ти у Хр ват-
ској су ис ти ца ли да би уво ђе ње овог мо де ла оба вља ња по сло ва има ло за ре зул тат от пу шта ње 
за по сле них а да за по сле ни ма, ко ји би пре шли у при ват на пред у зе ћа ко ја оба вља ју те вр сте 
по сло ва, пра ва из рад ног од но са би би ла знат но ума ње на. Ви де ти ви ше о ово ме: Л. Хе ка, 
Out so ur cing у Ма ђар ској, Хр ват ској и Ср би ји, Те мат ски збор ник – Хар мо ни за ци ја срп ског 
и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је, Књи га III, Но ви Сад, 2015, 495-514.
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свим дру гим за ко но дав ством.46 На тај на чин људ ска пра ва и сло бо де за јем че на 
у на ве де ној кон вен ци ји за га ран то ва на су и у Бо сни и Хер це го ви ни. 

Уста вом Ре пу бли ке Сло ве ни је за јем че на је сло бо да ра да, сло бо да из бо ра 
за ни ма ња, до ступ ност сва ког рад ног ме ста под истим усло ви ма а при нуд ни 
рад је за бра њен. У де лу Уста ва ко ји се од но си на еко ном ско-со ци јал на пра ва, 
у чла ну 66 – чи ји ру брум но си на зив „обез бе ђе ње за по шља ва ња“, про пи су-
је се од го вор ност др жа ве за ства ра ње мо гућ но сти за за по шља ва ње и рад и 
да се њи хо ва за шти та обез бе ђу је за ко ном.47 Пра ва ко ја се мо гу сте ћи на кон 
што се оства ри пра во на рад (пра во на за ра ду, го ди шњи од мор, здра ве и без-
бед не усло ве рад) овим Уста вом ни су про пи са на, али је за раз ли ку од на шег 
Уста ва, истим екс пли цит но про пи са на оба ве за др жа ве да се ста ра о обез бе-
ђи ва њу усло ва за оства ри ва ње пра ва на рад.

Уста вом Ре пу бли ке Цр не Го ре за јем че но је пра во на рад, сло бо дан из бор 
за ни ма ња и за по шља ва ња, пра вич ни и ху ма ни усло ви ра да, за шти та за вре-
ме не за по сле но сти и за бра на при нуд ног ра да. Да ље је про пи са но, да се при-
нуд ним ра дом не сма тра рад уо би ча јен у скло пу из др жа ва ња ка зне ли ше ња 
сло бо де, оба вља ње слу жбе вој не при ро де или слу жбе ко ја се зах те ва уме сто 
ње, рад ко ји се зах те ва у слу ча ју кри зе или не сре ће ко ја пре ти људ ским жи-
во ти ма или имо ви ни. 48 Од ред бе Уста ва Цр не Го ре о ре гу ли са њу пра ва на 
за ра ду, за шти те на ра ду и по себ не за шти те на ра ду омла ди не, же на и ин ва-
ли да су го то во иден тич не као и нор ме на шег Уста ва.

Устав Ре пу бли ке Ма ке до ни је про пи су је пра во на рад, сло бо дан из бор 
за ни ма ња, за шти ту на ра ду и ма те ри јал ну по моћ за слу чај при вре ме не не-
за по сле но сти. Сви ма је под јед на ким усло ви ма до ступ но сва ко рад но ме сто. 
Сва ки за по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду. Сва ки за по сле ни има 
пра во на пла ће ни днев ни, не дељ ни и го ди шњи од мор. За по сле ни се ових 
пра ва не мо гу од ре ћи. Оства ри ва ње пра ва за по сле них и њи хов по ло жај ре-
гу ли са ни су за ко ном и ко лек тив ним уго во ром.49 

Устав Ре пу бли ке Ма ђар ске про кла му је сло бо ду ра да, за ни ма ња и пред-
у зет ни штва и оба ве зу је сва ко ли це ко је ра ди да сво јим ра дом до при но си 
обо га ће њу за јед ни це, а пре ма сво јим нај бо љим спо соб но сти ма и по тен ци ја-
ли ма. Др жа ва ће на сто ја ти да ство ри усло ве ко ји ма ће обез бе ди ти да сва ко 

46 http://www.osce bih.org/dej ton ski_mi rov ni_spo ra zum/SR/an nex4.ht m#Ar tic le I I Hu man-
Rightsand Fun da men tal Fre e doms, при сту пље но 1.1.2016.го ди не

47 Устав Ре пу бли ке Сло ве ни је, http://www.us-rs.si/me dia/con sti tu tion.pdf , при сту пље но 
1.1.2016.го ди не

48 Устав Ре пу бли ке Цр не Го ре, http://www.skup sti na.me/ima ges/do ku men ti/ustav-cr ne-
go re.pd f, при сту пље но 1.1.2016. го ди не

49 Устав Ре пу бли ке Ма ке до ни је http://www.wi po.in t/edocs/lex docs/laws/en/mk/mk014en.
pdf, при сту пље но 2.1.2016.го ди не



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2016

327

ли це ко је је спо соб но и спрем но да ра ди има при ли ку то и да оства ри.50 У 
од но су на уста ве су сед них др жа ва, па и наш Устав, од ред бе Уста ва Ма ђар ске 
уста но вља ва ју оба ве зу гра ђа ни ну ко ји оства ри пра во на рад да оба вља њем 
истог мо ра да до при но си обо га ће њу за јед ни це, чи ме се ис ти че да ре а ли зо-
ва ње пра ва на рад не ма зна ча ја са мо за по је дин ца не го да бе не фи те мо ра 
има ти и др жа ва ко ја пред у зи ма ме ре да се то пра во оства ри.51

Од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Бу гар ске за јем чу ју пра во гра ђа на на рад и 
про пи су ју да ће се др жа ва по бри ну ти да обез бе ди усло ве за оства ри ва ње 
овог пра ва, од но сно да ће ства ра ти по год не усло ве за оства ри ва ње пра ва на 
рад осо ба са пси хич ким или фи зич ким ин ва ли ди те том. Про кла мо ва на је 
сло бо да из бо ра за ни ма ња и рад ног ме ста као и да ни ко не сме би ти при мо-
ран на при нуд ни рад. За по сле ни ма се га ран ту је пра во на здра ве и без бед не 
усло ве ра да, ми ни мал на за ра да, на кна да за ствар ни рад, пра во на од мор и 
од су ство, у скла ду са усло ви ма и про це ду ром ко ја је ре гу ли са на за ко ном.52 
Уста вом Ре пу бли ке Бу гар ске је исто као и Уста вом Ре пу бли ке Сло ве ни је 
про пи са на оба ве за др жа ве да обез бе ђу је и ства ра усло ве ко ји ће омо гу ћи ти 
оства ри ва ње пра ва на рад. Устав је га ран ту ју ћи пра во на ми ни мал ну за ра ду, 
на нај ви шем ни воу обез бе дио пра во сва ком по је дин цу ко ји вр ши рад да за 
оба вље ни рад оства ру је нај ма ње про пи са ну ми ни мал ну за ра ду. Ре пу бли ка 
Бу гар ска је при мер др жа ве ко ја по ку ша ва да оства ри по ли ти ку пу не за по-
сле но сти и ко ја је у том по ку ша ју до не ла за кон ко ји са др жи од ред бу за ко ју 
ће се ка сни је ис по ста ви ти да ни је у скла ду са нај ви шим прав ним ак том Ре-
пу бли ке Бу гар ске. На и ме, за кон ска из ме на се са сто ја ла из ме ђу оста лог у про-
пи си ва њу нов ча не ка зне, пред ви ђе не у тро стру ком из но су од ви си не до при-
но са ко ји се пла ћа ју за оси гу ра ње за по сле ног, за сва ког ко оба вља рад без 
ва лид но за кљу че ног уго во ра о ра ду. Ме ђу тим, Устав ни суд Ре пу бли ке Бу гар-
ске је ову за кон ску од ред бу про гла сио не у став ном. Обра зла жу ћи не у став ност 

50 https://www.con sti tu te pro ject.org /con sti tu tion/Hun gary_2011.pdf , при сту пље но 1.1.2016.
го ди не

51 Тре ба спо ме ну ти да тен ден ци ја ре гу ли са ња тзв. „ати пич них” од но сно флек си бил них 
об ли ка рад ног ан га жо ва ња у на ци о нал ном рад ном за ко но дав сту ни је ми мо и шла Ма ђар ску. 
На ре гу ли са ње ати пич них об ли ка за по шља ва ња у Ма ђар ској су ути ца ли, из ме ђу оста лог, 
тр жи шни усло ви, ве ћи број стра них по сло да ва ца у др жа ви и при сту па ње Ма ђар ске Европ-
ској уни ји 2004.го ди не. Но вим За ко ном о ра ду из 2012. го ди не Ма ђар ска је у по себ ним одељ-
ци ма про пи са ла већ по зна те „ати пич не” oблике рад них од но са, ко ји су у ра ни јем пе ри о ду 
би ли са мо спо ра дич но ре гу ли са ни (рад на од ре ђе но вре ме, рад са не пу ним рад ним вре ме ном, 
рад уз по моћ ин фор ма тич ке тех но ло ги је, рад на да љи ну, рад ни од нос пре ко сту дент ске за дру-
ге, при вре ме но усту па ње рад ни ка пре ко аген ци ја, ан га жо ва ње рад ни ка са ума ње ном рад ном 
спо соб но шћу, при вре ме ни и по вре ме ни по сло ви), као и уве ла три но ва об ли ка – рад по по зи ву, 
де ље ње истог рад ног ме ста и де ље ње за по сле них. О ово ме ви де ти ви ше: J. Hajdú, Main Forms 
of Atypi cal Em ployment in Hun ga rian La bo ur Law, Те мат ски збор ник – Хар мо ни за ци ја срп ског 
и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је, Књи га III, Но ви Сад, 2015, стр. 343-366.

52 http://www.par li a ment.bg/en/const , при сту пље но 1.1.2016.го ди не
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те за кон ске од ред бе, Устав ни суд је ис та као да се њом кр ши устав на нор ма 
ко ја про пи су је да се рад шти ти за ко ном, те да се том од ред бом не шти ти 
рад, не го ка жња ва за по сле ни. Да ље, Устав ни суд је ис та као да се по ме ну том 
из ме ном кр ше од ред бе Уста ва ко је про пи су ју пра во за по сле них на рад и 
од ред ба ко ја про пи су је по моћ др жа ве гра ђа ни ма у про на ла же њу по сла, а да 
се оспо ре ном од ред бом чи ни су прот но од оно га што је за јем че но у Уста ву.53 

Про у ча ва ју ћи га ран то ва ње пра ва на рад у устав но прав ној ре гу ла ти ви 
су сед них др жа ва, мо же се до ћи до за кључ ка да др жа ве ко је су не ка да за јед-
но са Ре пу бли ком Ср би јом чи ни ле са ве зну др жа ву, као и дру ге др жа ве у 
окру же њу, уз ми ни мал не раз ли ке, јем че пра во на рад и пра ва на осно ву ра да 
на сли чан на чин као и Устав на ше др жа ве. На рав но, оства ри ва ње овог пра ва 
и дру гих пра ва ко је су са њим у ве зи пре вас ход но је усло вље но дру штве но 
– еко ном ским ста њем у др жа ва ма.

За ни мљи во је по ме ну ти и од ред бе „за ко но дав ства о пра ву на рад” ко је 
по сто је у ви ше од два де сет др жа ва САД. „То за ко но дав ство за бра њу је клау-
зу ле ко је за сни ва ње рад ног од но са – за по сле ње усло вља ва ју прет ход ним или 
на кнад ним учла ње њем у син ди кат. За ове про пи се се ка же да су про пи си о 
пра ву на рад, а кла у зу ле ко је су зах те ва ле укљу чи ва ње у син ди кат се ква ли-
фи ку ју као по вре да пра ва на рад.” 54 Др жа ве ко је су до не ле ове за ко не сма-
тра ју да за сни ва ње рад ног од но са не сме би ти ни чим усло вље но и да члан-
ство у син ди ка ти ма тре ба да се за сни ва на сло бод ној во љи рад ни ка, иа ко је 
пр вен стве на уло га син ди ка та за шти та ин те ре са и пра ва рад ни ка. По сто ји 
ми шље ње да је „за бра на ових две ју кла у зу ла у ства ри усме ре на на сла бље-
ње син ди ка та, јер се рад ни ци на во де на не при па да ње син ди ка ту“.55 Ова квим 
за кон ским од ред ба ма при кри ве но се фа во ри зу ју по сло дав ци и спро во ди 
очу ва ње ка пи та ли стич ких ин те ре са истих, бу ду ћи да се за по сле ни неч лан-
ством у син ди ка ту раз је ди њу ју и сла бе.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Пра во на рад је еле мен тар но људ ско пра во чи је оства ри ва ње је иза зов 
за сва ку др жа ву. Зна чај га ран то ва ња пра ва на рад у уста ву др жа ве се да нас 
не до во ди у пи та ње. Ко ре ни пра ва на рад на ла зе се у Мон та њар ском уста ву 
из 1793. го ди не, у ком је оно ег зи сти ра ло са мо на ни воу нор ма тив не про кла-
ма ци је без да љег раз ра ђи ва ња, док сво је за јем че ње у пу ном оби му пра во на 

53 http://www.la bo ur law net work.eu /na ti o nal%3Cb r%3Ela bo ur_law /na ti o nal_co urt_ru lings/
na ti o nal_co urt_de ci si ons_-_la bo ur_la w/pr m/64/v__de tail/id __2171/ca te gory__5/in dex.html, при-
сту пље но 05.01.2016.го ди не

54 Ви де ти ви ше: В. Бра јић, Рад но пра во, Бе о град 1991, стр. 113
55 Ibid.
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рад пр ви пут до сти же у Вај мар ском уста ву 1919. го ди не, а на кон то га су 
до не та број на ме ђу на род на до ку мен та у ве зи истог.

Устав но јем че ње пра ва на рад да нас не зна чи оба ве зу др жа ве да сва ком 
гра ђа ни ну обез бе ди за по сле ње, не го ве ћу ан га жо ва ност др жа ве у по гле ду 
ства ра ња усло ва за ње го во оства ре ње, од но сно во ђе ње по ли ти ке пу не за по-
сле но сти. Има ју ћу у ви ду ста ти стич ке по дат ке о про цен ту не за по сле но сти 
у на шој др жа ви, оп шти је ути сак да би Ре пу бли ка Ср би ја мо ра ла да пре ду зме 
кон крет ни је ме ре, као што су да ва ње ве ћих суб вен ци ја по сло дав ци ма за 
отва ра ње но вих рад них ме ста, фи нан си ра ње ве ћег бро ја про гра ма струч них 
прак си за сти ца ње рад ног ис ку ства, спро во ђе њем пре ква ли фи ка ци ја и до-
ква ли фи ка ци ја у ци љу ускла ђи ва ња обра зов ног ка дра са по тре ба ма тр жи шта 
ра да, а ко је би до ве ле до сма ње ња бро ја не за по сле них гра ђа на тј. ко ји ма би 
по ве ћа ла број гра ђа на ко ји су оства ри ли уста вом при зна то пра во на рад.

Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не је на ста вио кон ти ну и тет га-
ран то ва ња пра ва на рад за по чет Устав ним за ко ном из 1953. го ди не. Во де ћи 
се до стиг ну тим ни во ом при зна тих људ ских пра ва, прин ци па и вред но сти, 
Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не је за јем чио пра во на рад и пра ва 
ко ја су штин ски гле да но чи не пра во на рад у ши рем сми слу, као што су пра во 
на огра ни че но рад но вре ме, без бед не и здра ве усло ве ра да, пра во на днев ни, 
не дељ ни и пла ће ни го ди шњи од мор, пра во на пра вич ну на кна ду за рад и 
прав ну за шти ту за слу чај не за по сле но сти. Основ на обе леж ја ко ја ка рак те ри-
шу за јем че но пра во на рад су сло бо да из бо ра ра да и до ступ ност свих рад них 
ме ста под јед на ким усло ви ма.

Су сед не др жа ве су при зна ле пра во на рад и пра ва ко ја су са њим у ве зи 
на сли чан на чин као и Ре пу бли ка Ср би ја, уз ми ни мал не раз ли ке, а у скла ду 
са до стиг ну тим те ко ви ма овог људ ског пра ва.

Да кле, Уста вом из 2006. го ди не и до не тим за ко ни ма Ре пу бли ка Ср би ја 
је ство ри ла прав не усло ве у по гле ду оства ри ва ња пра ва на рад, али је неоп-
 ход но ве ће ан га жо ва ње др жа ве у ци љу ре а ли за ци је истог, а ка ко оно не би 
оста ло са мо пу ка про кла ма ци ја и ка ко не би по сто јао пре ве ли ки јаз из ме ђу 
устав ног за јем че ња овог пра ва и дру штве не ре ал но сти.
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The Right to Work in the Con sti tu tion of  
the Re pu blic of Ser bia

Ab stract: The right to work is a fun da men tal hu man right which is a chal-
len ge for every co un try to ac com plis hac hi e ve. Im por tan ce of gu a ran te e ing the 
right to work in a con sti tu tion of a co un try do es not co me in to qu e sti on. Con sti-
tu ti o nal gu a ran tee of the right to work do es not imply the obli ga tion for a co un try 
to pro vi de em ployment for its every ci ti zen, but rat her to in cre a se co un try‘s ac-
ti vi ti es in or der to ma ke the con di ti ons for ac hi e ving the right to work, that is, to 
con duct the po licy of full em ployment. The Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia, 
pas sed in 2006, con ti nu es to gu a ran tee the right to work, which was firstly gu a-
ran teed by the Con sti tu ti o nal Law of 1953. Con si de ring the ac hi e ved le vel of 
re cog ni zed hu man rights, prin ci ples and va lu es, the Con sti tu tion of the Re pu blic 
of Ser bia of 2006 has gu a ran teed the right to work and ot her rights that es sen ti-
ally con sti tu te the right to work from a wi der per spec ti ve, such as the right to 
li mi ted wor king ho urs, sa fe and he althy wor king con di ti ons, the right to daily, 
we ekly in ter val for rest and a paid an nual ho li day, the right to a fa ir re mu ne ra tion 
for work do ne and a le gal pro tec tion in ca se of ter mi na tion of wor king re la ti ons. 
The main cha rac te ri stics of gu a ran teed right to work are the right to cho o se one’s 
oc cu pa tion freely and the equ al op por tu nity for ga i ning em ployment un der equ al 
con di ti ons.

Key words: right to work, free cho i ce of em ployment, equ al op por tu nity for 
ga i ning em ployment un der equ al con di ti ons.
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