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ЗА ШТИ ТА И БЕЗ БЕД НОСТ ЗА ПО СЛЕ НИХ НА РА ДУ*

Сажетак: Пи та ње за шти те за по сле них и њи хо ве без бед но сти на 
ра ду од кру ци јал ног је зна ча ја за функ ци о ни са ње про дук ци о них од но са. Ка да 
го во ри мо о за шти ти за по сле них те ма је, ка ко за шти та фи зич ког, та ко и 
за шти та мо рал ног ин те гри та за по сле них, јер у рад ном од но су ни је са мо 
рад на сна га чо ве ка, као ње го ва пси хо фи зич ка ком по нен та, већ и ње го ва 
укуп на лич ност са свим мо рал ним, етич ким и дру гим свој стви ма. При че му, 
са мо здрав чо век мо же да вр ши рад и на тај на чин обез бе ђу је соп стве ну 
ег зи стен ци ју, а на ру ше но здра вље као по сле ди ца усло ва ра да не ма са мо 
рад но прав не, не го и еко ном ске, и на ро чи то, со ци јал не (не га тив не) по сле ди це. 
Шта ви ше, ове не га тив не кон се квен це ни су при сут не са мо код рад ни ка, не го 
и код по сло дав ца и ти чу се ре а ли за ци је ње го вих ин те ре са ма ни фе сто ва них 
у те жњи за оплод њом ка пи та ла, тј. про фи том. Та ко ђе, све ове не га тив не 
по сле ди це од ра жа ва ју се у крај њој ли ни ји и на дру штво у це ли ни, јер од 
ква ли те та рад ног жи во та за ви си ква ли тет жи во та уоп ште, со ци јал ни 
мир и ста бил ност. По ла зе ћи од зна ча ја ко ји ова те ма има за про дук ци о не 
од но се, ве ли ку па жњу за шти ти за по сле них по све ћу је ка ко ме ђу на род но 
та ко и европ ско рад но пра во. Упра во из тих раз ло га, зна ча јан сег мент на-
шег ра да је сте при каз ме ђу на род ног и ре ги о нал ног рад но прав ног окви ра за 
област за шти те и без бед но сти за по сле них на ра ду.

Кључнеречи: за шти та за по сле них, фи зич ки и мо рал ни ин те гри тет, 
ме ђу на род но и ре ги о нал но рад но пра во.

* Овај рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви 
прав ни иза зо ви“ ко ји спро во ди Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду.



I ЗНА ЧАЈ ЗА ШТИ ТЕ И БЕЗ БЕД НО СТИ НА РА ДУ

За шти та и без бед ност за по сле них на ра ду је јед но од нај ста ри јих рад-
но прав них пи та ња (ја вља се ка да и рад ни од но си – од са мог по чет ка ли бе-
рал но-ка пи та ли стич ких дру штве них и рад них од но са),1 а и да нас не гу би 
на сво јој ак ту ел но сти. Кон цепт за шти те за по сле них на ра ду уте ме љен је, 
пре све га, на по тре би за шти те њи хо вог здра вља и фи зич ког ин те гри те та, 
бу ду ћи да на ру ша ва ње здра вља за по сле них има мно го стру ке не га тив не по-
сле ди це (здрав стве не, со ци јал не, еко ном ске, рад но-прав не) не са мо по њих, 
већ и по сло да ва ца и дру штва у це ли ни. За то се пра во на за шти ту здра вља 
и фи зич ког ин те гри те та не ве зу је са мо за рад но прав не по зи ци је за по сле них и 
по сло да ва ца, већ и за чи тав кор пус уни вер зал них људ ских пра ва, те као та кво 
пред ви ђе но је број ним ме ђу на род ним и на ци о нал ним прав ним ак ти ма. У 
до ку мен ти ма Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја на ла зе се мно ге од ред бе ко је 
по сред но или не по сред но го во ре о за шти ти и без бед но сти на ра ду. Оно што 
ка рак те ри ше ове од ред бе је сте чи ње ни ца да се пра во на без бед не и здра ве 
усло ве ра да тре ти ра као ва жно људ ско, од но сно со ци јал но-еко ном ско пра во. 
Ова ка рак те ри сти ка се од но си на ро чи то на Оп шту де кла ра ци ју о пра ви ма 
чо ве ка (чл.23.) и Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним 
пра ви ма (чл.7. и 12.).2

Што се ти че по ве за но сти пи та ња за шти те и без бед но сти на ра ду са 
рад но прав ним по зи ци ја ма за по сле них и по сло да ва ца, мо гло би се ре ћи да 
је та по ве за ност ре ци проч на и ти пич на прав на осо би на рад ног од но са. Ра ди 
се о нај ва жни јим пра ви ма и оба ве за ма по сло да ва ца и за по сле них из рад ног 
од но са.3 Да кле, ра ди се о нај ва жни јим (ре ци проч ним) оба ве за ма и пра ви ма 
из рад ног од но са, јер се пре ко тих пра ва и оба ве за обез бе ђу је ква ли тет рад ног 
жи во та: по ве ћа ва се за до вољ ство по слом и жи во том, ра сте рад на ефи ка сност 
и про дук тив ност, пре ве ни ра ју се кон флик ти на ра ду итд. Од ква ли те та рад ног 
жи во та за ви си ква ли тет жи во та уоп ште, со ци јал ни мир и ста бил ност. Не ки 
ау то ри на во де осам кон цеп ту ал них ка те го ри ја од ко јих за ви си ква ли тет 
рад ног жи во та: 1) рад ни усло ви без о па сни по здра вље за по сле них: 2) аде-
кват на и фер ком пен за ци ја; 3) не по сред на мо гућ ност при ме не и раз во ја 

1 Пр ви про пи си из области за шти те на ра ду до не се ни су по чет ком и у пр вој по ло ви ни 
19. ве ка у Ен гле ској – та да ин ду стриј ски нај ра зви је ни јој зе мљи (го ди не 1802. – про пис о 
за шти ти деч јег ра да у тек стил ној ин ду стри ји; го ди не 1844.- про пис о угра ђи ва њу за штит них 
уре ђа ја на ра ду и оба ве зном при ја вљи ва њу по вре да на ра ду). Ви ше код: Стан ко вић Жи во та, 
Еко но ми ка за шти те на ра ду, Ниш 1977.

2 Оп шта де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка, про кла мо ва на ре зо лу ци јом Ге не рал не кон фе рен-
ци је ОУН 217- А, не под ле же ра ти фи ка ци ји, јер се не тре ти ра као ме ђу на род ни уго вор; Ме ђу-
на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, „Сл.лист СФРЈ“, бр. 7/1971.

3 Аlex san dre Be ren stein and Pa scal Ma hon, La bo ur Law in Swit zer land, Klu wer Law In-
ter na ti o nal, The Ha gue 2001, str. 100.

Др Пре драг П. Јо ва но вић, Дар ко М. Бо жи чић, Заштита и безбедност... (стр. 753–771)

754



755

људ ских ка па ци те та; 4) мо гућ ност кон ти ну и ра ног раз во ја и обра зо ва ња; 5) 
со ци јал на ин те гра ци ја у рад ној сре ди ни; 6) по сто ја ње и при ме на за штит них 
про пи са (јед на ког трет ма на, сло бод ног ми шље ња и из ра жа ва ња, за шти те при-
ват но сти); 7) рад ни и све у куп ни жи вот ни про стор за по сле них; 8) со ци јал на 
ре ле вант ност рад ног жи во та.4

На ве де не ка те го ри је (од ред ни це) ква ли те та рад ног жи во та из два ја ју у 
пр ви план зна чај рад не спо соб но сти за по сле них, о чи јој за шти ти се, за пра-
во, ов де и пре све га ра ди. Ми сли мо на рад ну спо соб ност у нај ши рем сми слу, 
од ко је за ви си све оста ло што опре де љу је ква ли тет рад ног жи во та. 

У нај ши рем сми слу, пре ма Ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји функ ци о ни са-
ња, не спо соб но сти и здра вља – МКФ, (In ter na ti o nal сlassification of fun cti o ning, 
di sa bi lity and he lath – ICF),5 по сто је три при сту па де фи ни са њу рад не спо соб-
но сти: а) ме ди цин ски; б) со ци јал ни; и в) би оп си хо со ци јал ни.6 

Ме ди цин ски мо делпо сма тра рад ну спсоб ност као здрав стве но ста ње 
по је дин ца, од но сно рад ну не спо соб ност као про блем по је дин ца, ди рект но 
узро ко ван обо ље њем, тра у мом или не ким дру гим здрав стве ним ста њем 
ко је зах те ва ме ди цин ску бри гу пру же ну у фор ми ин ди ви ду ал ног трет ма на. 
Ак це нат је на оп штој жи вот ној спо соб но сти (фи зич кој и пси хич кој – мен-
тал ној), од но сно на ума ње њу те спо соб но сти из би о ме ди цин ских раз ло га. 
Ту се и ме ди цин ска бри га ја вља као кључ но пи та ње. Из рад но прав ног угла 
гле да но, у по тре би за шти те овог аспек та рад не спо соб но сти по сто ји чи тав низ 
ме ра ко је су по сло дав ци ду жни да пре ду зму на ра ду, а за по сле ни су ду жни 
да их се при др жа ва ју. Та ко ђе, од зна ча ја је и пи та ње оси гу ра ња за слу чај 
по вре де на ра ду (или ван ра да) и про фе си о нал не бо ле сти (или бо ле сти ко ја 
то ни је).

Со ци јал ни мо дел, са дру ге стра не, по сма тра рад ну спо соб ност, од но сно 
не спо соб ност као со ци јал но кре и ра но пи та ње, као пи та ње ин те гра ци је по-
је дин ца у рад ну сре ди ну и дру штво. Рад на оне спо со бље ност ни је про блем 
по је дин ца, не го ком плек сан збир ста ња, од ко јих су мно ги кре и ра ни со ци-
јал ним рад ним и све у куп ним окру же њем. Ов де је ак це нат на со ци јал ном 
из во ри шту про бле ма и на за јед нич кој – со ци јал ној ак ци ји у ње го вом пре ва-
зи ла же њу у свим обла сти ма (ка ко у обла сти ра да, та ко и у обла сти дру штве-
ног жи во та). Нај ши ре ре че но – на прав но-по ли тич ком пла ну, овај аспект 
рад не спо соб но сти, од но сно не спо соб но сти мо же се тре ти ра ти и као пи та ње 
људ ских пра ва. Уже по сма тра но, ка ко смо на пред ви де ли, ов де се ра ди о 

4 Ви ше о то ме: др Ели са ве та Сар хо ска, др Ви о ле та Ар на у до ва, Ква ли тет рад ног 
жи во та и за до вољ ство по слом, на уч ни скуп – Чо век и рад на сре ди на, Фа кул тет за шти те на 
ра ду, Ниш 2005, стр.210.

5 In ter na ti o nal klas si fi ca tion of fun cti o ning, di sa bi lity and he lath – ICF, World He alth 
Or ga ni za tion, Ge ne va, 2001. (MKF, Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, Же не ва 2001, стр.12.).

6 МКФ, стр.20.
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пи та њу со ци јал не ин те гра ци је за по сле них у рад ној сре ди ни и у све у куп ном 
рад ном и жи вот ном про сто ру, од но сно о пи та њу со ци јал не ре ле вант но сти 
рад ног жи во та. Пре ци зни је ре че но, у рад но прав ном сми слу, овај аспект рад не 
спо соб но сти и ње на со ци јал на ефект ност за ви си пре вас ход но од то га ка ко 
функ ци о ни шу ко лек тив на рад на пра ва за по сле них (син ди кал но удру жи ва-
ње и де ло ва ње, ко лек тив но пре го ва ра ње и , са тим у ве зи, мир но ре ша ва ње 
спо ро ва, са о длу чи ва ње, со ци јал ни ди ја лог и дру га пра ва – ка ко на ми кро 
ни воу, тј. код по сло дав ца, та ко и на ма кро ни воу, тј. ван по сло дав ца). У ве зи 
са тим, по себ но тре ба из дво ји ти оне од ред бе ак ту ел ног За ко на о без бед но сти 
и здра вљу на ра ду7 ко је го во ре о ор га ни ма за шти те у обла сти без бед но сти 
и здра вља на ра ду (пред став ник за по сле них; од бор за без бед ност и здра вље 
на ра ду; Упра ва за без бед ност и здра вље на ра ду). Основ на њи хо ва уло га, у 
крај њој ли ни ји, је сте у ја ча њу со ци јал не ре ле вант но сти рад ног жи во та. Ово 
по себ но ва жи за од бор за без бед ност и здра вље ко ји се нај не по сред ни је 
укљу чу је у про це се со ци јал не ин те гра ци је у рад ној сре ди ни, пар ти ци пи ра-
ју ћи код по сло дав ца у од лу чи ва њу по во дом за шти те на ра ду.

Би оп си хо со ци јал ни мо дел, на ко јем ба зи ра и МКФ, пред ста вља ин те гра-
ци ју прет ход на два мо де ла. На тај на чин МКФ по ку ша ва да са чи ни син те зу 
при сту па у ци љу обез бе ђи ва ња ко хе рент ног ста ва из раз ли чи тих пер спек ти ва 
здра вља, из би о ло шке, ин ди ви ду ал не, али и со ци јал не пер спек ти ве. Да кле, 
овај при ступ ин те гри ше оп ште жи вот не (здрав стве не) спо соб но сти са зах те-
ви ма рад ног (про фе си о нал ног) и ши рег со ци јал ног окру же ња. У том сми слу, 
рад на спо соб ност се де фи ни ше као „способ ност чо ве ка (фи зич ка, мен тал на 
и со ци јал на) за при су ство на рад ном ме сту и за оба вља ње по сла (рад них 
ак тив но сти) без ри зи ка по соп стве но здра вље и без бед ност и без ри зи ка по 
здра вље и без бед ност дру гих љу ди“.8 

II РАД НО ПРАВ НИ АСПЕК ТИ ЗА ШТИ ТЕ  
И БЕЗ БЕД НО СТИ НА РА ДУ

У рад ном пра ву за шти та здра вља под ра зу ме ва: (а) за шти ту фи зич ког 
ин те гри те та (за шти та од штет ног деј ства усло ва ра да, сред ста ва за рад, хе-
миј ских и би о ло шких аге на са); (б) за шти ту пси хич ког ин те гри те та (за шти та 
од зло ста вља ња на ра ду, оп штег и сек су ал ног уз не ми ра ва ња); и (в) за шти ту 
мо рал ног ин те гри те та (за шти та при ват но сти на ра ду, до сто јан ства и ети ке 
ра да, чо веч но сти). Уко ли ко би се рад од ви јао под усло ви ма не до стој ним чо-
ве ка, он да би сва пра ва ко ја про из и ла зе из ра да из гу би ла свој сми сао.

7 За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду, „Сл.гл.РС“, бр.125/2004.
8 Ан ђе ла Мо ло ва но вић и гру па ау то ра, Оце њи ва ње рад не спо соб но сти и оп ште жи-

вот не ак тив но сти – оп шти прин ци пи, Свет ра да, бр.2/2016, стр. 91.
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На ве де ни аспек ти за шти те здра вља од го ва ра ју пој му здра вља. У ду ху 
Уста ва Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је,9 здра вље не зна чи са мо од су ство 
бо ле сти и по вре да већ и осе ћај све у куп не ин те гри са но сти по је дин ца у си сте ме 
и под си сте ме дру штва (у обра зов ни си стем, си стем рад них од но са – за по-
сле ност, си стем со ци јал не си гур но сти итд.), а ко ја ин те гри са ност осло ба ђа 
по је дин ца стра ха и ра ђа осе ћа ње си гур но сти, пси хич ког и со ци јал ног бла-
го ста ња. Пси хич ко и со ци јал но бла го ста ње је су сег мент здра вља, али са мо 
здра во и рад но спо соб но ли це мо же се у нај ве ћој мо гу ћој ме ри и трај ни је 
ин те гри са ти у на ве де не си сте ме. Да кле, пр во, здра вље и со ци јал но бла го ста-
ње су ком пле мен та р ни еле мен ти би ти са ња чо ве ка; дру го, здра вље и со ци јал-
но бла го ста ње су узроч но-по сле дич но по ве за ни еле мен ти би ти са ња чо ве ка. 
За то се, пре ма За ко ну о без бед но сти и здра вљу на ра ду, као основ ни циљ 
за шти те за по сле них на ра ду на во диобез бе ђи ва ње та квих усло ва ра да ко ји-
ма се мо же у нај ве ћој мо гу ћој ме ри: а) са чу ва ти здра вље и рад на спо соб ност 
рад ни ка, тј. сма њи ти по вре де на ра ду, про фе си о нал на обо ље ња и обо ље ња 
у ве зи са ра дом; и б) ство ри ти прет по став ке за пу но фи зич ко, пси хич ко и со-
ци јал но бла го ста ње за по сле них. 

1. ОЧУ ВА ЊЕ ПСИ ХО-ФИ ЗИЧ КОГ ИН ТЕ ГРИ ТЕ ТА ЗА ПО СЛЕ НИХ 
(МЕ ЂУ НА РОД НИ И РЕ ГИ О НАЛ НИ ПРАВ НИ СТАН ДАР ДИ)

1.1. Оквир ни ме ђу на род ни стан дар ди

Очу ва ње пси хо-фи зич ког ин те гри те та за по сле них је пи та ње ко јим се 
рад но пра во тра ди ци о нал но ба ви. Ово из два раз ло га. Пр во, жи вот и рад 
чо ве ка пра те ри зи ци раз ли чи те вр сте ко ји тај ин те гри тет мо гу угро зи ти, те 
се рад ним пра вом пред ви ђа ју од ре ђе ни ин стру мен ти за шти те од тих ри зи ка. 
Дру го, очу ва ње пси хо-фи зич ког ин те гр и те та је претпо став ка очу ва ња рад-
но прав не спо соб но сти, што је при мар ни зах тев тр жи шта ра да и стал них еко-
ном ских, ор га ни за ци о них, тех но ло шких, обра зов них и дру гих про ме на на 
ње му. По сле дич но гле да но, очу ва ње рад но прав не спо соб но сти је прет по став-
ка очу ва ња рад но прав ног од но са. За то, ин те рес је и рад ни ка и по сло дав ца да 
се ста ра ју о овој спо соб но сти у ис тој ме ри у ко јој је и сам рад ни од нос обо јен 
уза јам но шћу њи хо вих ин те ре са.

Мно ги рад но прав ни ин сти ту ти су усме ре ни у прав цу очу ва ња и уна-
пре ђи ва ња рад но прав не спсоб но сти, по чев од за сни ва ња рад ног од но са па 
на да ље. Код за сни ва ња рад ног од но са оп шти и по себ ни усло ви за за сни ва ње 
рад ног од но са има ју и за штит ну уло гу и ка рак тер, јер се ти чу спо соб но сти 
јед ног ли ца да оба вља од ре ђе не по сло ве и рад не за дат ке успе шно и без бед но. 

9 До ступ но на: http://www.who.int/go ver nan ce/eb /wh o_con sti tu tion_en.pdf 
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За тим, огра ни ча ва ње и скра ћи ва ње тра ја ња рад ног вре ме на, од мо ри и од-
су ства, струч но осп со бља ва ње и усaвршавање, као и дру ги ин сти ту ти, во де 
очу ва њу и уна пре ђи ва њу рад но прав не способ но сти рад ни ка. 

Сем то га, за шти та рад ни ка ја вља се као пред мет мно гих дру гих на уч-
них ди сци пли на у окви ру си сте ма на у ка о ра ду и фи ло зо фи је ра да (со ци о-
ло ги ја ра да, тех но ло ги ја ра да, би о ло ги ја, од но сно ме ди ци на ра да, есте ти ка 
и ети ка ра да и др.). У том кон тек сту и рад но пра во се мо же сма тра ти де лом 
си сте ма на у ка о ра ду, те као та кво у из у ча ва њу и ре гу ли са њу про бле ма за-
шти те рад ни ка оно се мо ра осла ња ти на дру ге де ло ве тог си сте ма. На при мер, 
ако по ђе мо од то га да за шти та рад ни ка зна чи за шти ту на ра ду од штет ног 
деј ства усло ва ра да, он да, по што све на пе то сти ко је су у ве зи са ра дом на-
ста ју на рад ном ме сту и у мо мен ту рад ни ко вог де ло ва ња, мо ра мо нај пре упо-
зна ти ре тр о град но де ло ва ње ра да на те ло рад ни ка, тј. на ње го во здра вље и 
те ле сну спо соб ност за рад, а за тим пра вом (про пи си ма) по ку ша ти по мо ћи.10 
Дру гим ре чи ма, са зна ња до ко јих се до ла зи у ме ди ци ни ра да (фи зи о ло ги ја, 
хи ги је на, па то ло ги ја ра да) ко ри сти и за ко но дав ство у прав ном уоб ли ча ва њу 
за шти те рад ни ка на ра ду (хи ги јен ско-тех нич ке, ор га ни за ци о не и дру ге ме-
ре, као и пра ва, оба ве зе и од го вор но сти по сло дав ца и рад ни ка у ве зи са тим). 
На овој по ве за но сти свих на у ка о ра ду, ин си сти ра се и у до ку мен ти ма Ме-
ђу на род не ор га ни за ци је ра да (Кон вен ци ја бр.187 о про мо тив ном окви ру 
без бед но сти и здра вља на ра ду).

Кон крет ни је го во ре ћи, у окви ру рад ног пра ва и рад ног за ко но дав ства 
раз ли ко ва ло се увек, а и да нас се раз ли ку ју (ex pli ci te или im pli ci te) два ви да 
за шти те: свих за по сле них и по је ди них ка те го ри ја за по сле них (омла ди не, же-
на, ин ва ли да и за по сле них са на ру ше ним здрав стве ним ста њем). Уну тар ових 
ви до ва пред ви ђе не су од го ва ра ју ће ме ре и нор ма ти ви за шти те. Ме ре за шти те 
ве за не су за од ре ђе на тех нич ка сред ства (оде ла, опре ма и дру га сред ства лич не 
за шти те), хи ги јен ска (са ни тар ни уре ђа ји и сред ства, про ве тра ва ње), здрав стве-
на (ле кар ски пре гле ди и пру жа ње пр ве по мо ћи), те сред ства кон тро ле из во ра 
опа сно сти по здра вље. У ве зи са тим ме ра ма пред ви ђе на су од го ва ра ју ћа ре-
ци проч на пра ва и оба ве зе за по сле них и по сло дав ца. Нор ма ти ви за шти те су 
про пи са ни стан дар ди у по гле ду без бед них усло ва ра да, а ко ји се мо ра ју 
обез бе ди ти (до сти ћи) при ме ном од ре ђе них ме ра за шти те. За то су нор ма ти-
ви обич но по ве за ни са од ре ђе ним ме ра ма и ре зул тат су при ме не тих ме ра. 
Ако нор ма тив из о ста не он да то зна чи да од ре ђе на ме ра ни је пред у зе та, ни је 
при ме ње на, или је тре ба до пу ни ти од но сно ме ња ти. У ве зи са тим пред ви-
ђе не су од го ва ра ју ће од го вор но сти по сло да ва ца и за по сле них.

Оп шта за шти та (свих) за по сле них има два ви да: (1) за шти та фи зич ког 
(те ле сног) ин те гри те та од штет ног деј ства усло ва ра да и (2) за шти та мо рал ног 

10 Др Ху берт Ху го Хилф, На у ка о ра ду , Ри је ка,, 1963, стр. 131.

Др Пре драг П. Јо ва но вић, Дар ко М. Бо жи чић, Заштита и безбедност... (стр. 753–771)



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2016

759

ин те гри те та за по сле них.Оп шта за шти та об у хва та све за по сле не и има ду-
гу прав ну исто ри ју у све ту. Ви де ли смо, пр ве др жав не ин тер вен ци је (по чет-
ком XIX ве ка у Ен гле ској и Фран цу ској) у обла сти рад них од но са би ле су 
ве за не упра во за ово пи та ње, тј. за за шти ту од пре те ра ног ис цр пљи ва ња на 
ра ду, ду гог рад ног вре ме на и ноћ ног ра да, за шти те од штет ног деј ства усло-
ва ра да и сред ста ва за рад.

Има ју ћи у ви ду на пред при ка за ну ши ри ну и уни вер зал ност пи та ња 
за шти те на ра ду, ово пи та ње је ре гу ли са но ка ко у уни вер зал ним ме ђу на род-
ним прав ним из во ри ма (из во ри Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја – ОУН)11, 
та ко и у из во ри ма спе ци ја ли зо ва них ме ђу на род них ор га ни за ци ја (по себ но 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да – МОР-а)12 и ре ги о нал них ор га ни за ци ја 
(Са ве та Евро пе – СЕ и Европ ске уни је – ЕУ)13. И у пра ву Ср би је ве ли ка па жња 

11 Ка ко је на пред већ по ме ну то, Ср  би ју, као зе мљу чла ни цу ОУН, у овој обла сти оба-
ве зу ју Оп шта де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка из 1948. го ди не (члан 24); 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 (чл.7).

12 Ср би ју оба ве зу је мно штво ра ти фи ко ва них кон вен ци ја МОР-а у овој обла сти. Две 
су на чел не при ро де: Кон вен ци ја бр.155 о за шти ти на ра ду, здрав стве ној за шти ти и рад ној 
сре ди ни, „Сл.л.СФРЈ“, бр.7/87; и Кон вен ци ја бр.187 о про мо тив ном окви ру без бед но сти и 
здра вља на ра ду, „Сл.гл.РС“, бр.42/2009.

По ред на ве де них кон вен ци ја по сто је и мно ге дру ге ко је, углав ном, го во ре о по себ ним 
ви до ви ма за шти те и у по себ ни обла сти ма ра да: Кон вен ци ја о упо тре би олов ног бе ли ла при 
бо је њу (бр.13), „Слу жбе не но ви не КСХС“, бр.95-XXII; Кон вен ци ја о ле кар ском пре гле ду 
мла ђих осо ба при за по шља ва њу у по мор ству (бр.16), „Слу жбе не но ви не КСХС“, бр.95-XXII; 
Кон вен ци ја о озна ча ва њу те жи не за па ке те тран спор то ва не бро до ви ма (бр.27), „Слу жбе не 
но ви не КЈ“, бр. 297-CXI; Кон вен ци ја о за шти ти за по сле них (до ке ра) од не сре ће на по слу 
при уто ва ру и ис то ва ру бро до ва (бр.32), „Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр.35/1975; Кон вен ци ја о 
ра ду же на под зе мљом (бр.45), Слу жбе ни лист ФНРЈ“, бр.12/1952; Кон вен ци ја о ле кар ским 
пре гле ди ма по мо ра ца (бр.73), „Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр.3/1967; Кон вен ци ја о ин спек ци ји 
ра да (бр.81), „Слу жбе ни лист ФНРЈ“, бр.5/1956; Кон вен ци ја о сме шта ју по са де на бро до ви ма 
(бр.92), „Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр.3/1967; Кон вен ци ја о ле кар ском пре гле ду ри ба ра (бр.113), 
„Слу жбе ни лист ФНРЈ“, бр.9/1961; Кон вен ци ја о чу ва њу ма ши на (бр.119), „Слу жбе ни лист 
СФРЈ“, бр. 54/1970; Кон вен ци ја о бен зо лу (бр.136), „Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр.16/1976; Кон-
вен ци ја о ра ку иза зва ном ба вље њем од ре ђе ним за ни ма њи ма (бр.139), „Слу жбе ни лист СФР“, 
бр. 3/1977; Кон вен ци ја о рад ној сре ди ни, за га ђе њу ва зду ха, бу ци и ви бра ци ја ма (бр.148), „Слу-
жбе ни лист СФРЈ“, бр.14/1982; Кон вен ци ју о про фе си о нал ној без бед но сти и здра вљу (бр.155), 
„Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр.7/1987; Кон вен ци ју о слу жби ме ди ци не ра да (бр.161), „Слу жбе ни 
лист СФРЈ“, бр.14/1989; Кон вен ци ју о азбе сту (бр.162), „Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр.14/1989.

13 Од евр оп ских до ку ме на та, у овој обла сти, Ср би ју као зе мљу чла ни цу СЕ, оба ве зу је 
Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва из 1950. го ди не, „Слу жбе ни лист СЦГ“, 
бр.6/2003; Европ ска со ци јал на по ве ља из 1961. го ди не (из ме ње на), чл. 2, 3, „Сл. гл.РС“, 
бр.42/2009. До ку мен ти ЕУ Ср би ју не оба ве зу ју, али као зе мља ко ја пре тен ду је уч ла ње њу у 
ЕУ, у про це су хар мо ни за ци је свог пра ва и пра ва ЕУ, по пи та њу без бед но сти и за шти те здра вља 
на ра ду, ува же ни су стан дар ди (основ ни прин ци пи) оквир не Ди рек ти ве бр.89/391 о уво ђе њу 
ме ра за под сти ца ње по бољ ша ња без бед но сти и здра вља рад ни ка на ра ду, Of fi ci al Jo u r nal L 
183, 29/6/1989. Основ ни прин ци пи су: (а) пре вен ци ја про фе си о нал них ри зи ка; (б) за шти та 
без бед но сти и здра вља; (в) не у тра ли са ње фак то ра ри зи ка и не зго да; (г) ин фор ми са ње, 



се по све ћу је пи та њу без бед но сти на ра ду и за шти ти здра вља за по сле них, али 
то ме ће мо по себ ну па жњу по све ти ти у да љем ра ду на овом Про јек ту.

У на чел ном при сту пу до ку мен ти ма МОР-а, од при мар не ва жно сти је 
Кон вен ци ја бр.155 о за шти ти на ра ду, здрав стве ној за шти ти и рад ној сре ди-
ни из 1981. го ди не. Она има ту ва жност из сле де ћих раз ло га: 1) као оквир ни 
до ку мент све о бу хват но и на оп шти на чин тре ти ра пи та ња из свог на сло ва 
у свим гра на ма при вред них де лат но сти, али и ван то га – у ван при вре ди и 
јав ном сек то ру (код свих по сло да ва ца), са јед не стра не, и од но си се на све 
за по сле не у на ве де ним де лат но сти ма;14 2) зе мље чла ни це ко је су ра ти фи ко-
ва ле Кон вен ци ју тре ба да утвр де је дин стве ну на ци о нал ну по ли ти ку о за шти-
ти на ра ду, у скла ду са на ци о нал ним усло ви ма и прак сом, уз пе ри о дич на 
ре ви ди ра ња; 3) про мо ви ше со ци јал ни ди ја лог на на ци о нал ном ни воу по 
пи та њи ма за шти те и без бед но сти на ра ду, по три пар тит ном прин ци пу (по-
сло дав ци, рад ни ци, др жав ни ор га ни), уз ис ти ца ње зна ча ја кон сул то ва ња 
ор га ни за ци ја по сло да ва ца и за по сле них; 4) про мо ви ше оп шти зна чај пре-
вен ци је, уз оспо со бља ва ње, обу ку и мо ти ва ци ју рад ни ка у овој обла сти; 5) 
ука зу је на оп шти зна чај кон тро ле у спро во ђе њу за шти те (ка ко уну тра шње, 
та ко и екс тер не пу тем ин спек циј ских ор га на).

Да љу и пре ци зни ју до град њу прин ци па у сфе ри без бед но сти и за шти-
те на ра ду чи ни Кон вен ци ја бр.187 о про мо тив ном окви ру без бед но сти и 
здра вља на ра ду из 2006. го ди не. Ова Кон вен ци ја пред ста вља, за пра во, прав-
ни из раз Гло бал не стра те ги је о за шти ти здра вља и без бед но сти, ко ју је МОР 
усво ји ла на 91. за се да њу Кон фе рен ци је 2003. го ди не.15 Гло бал на стра те ги ја 
и Кон вен ци ја бр.187 ука зу ју на зна чај не ко ли ко прин ци па. Прво, прин цип 
пре вен ци је про фе си о нал них по вре да и бо ле сти, кроз ус по ста вља ње и раз вој 
пре вен тив не кул ту ре, ко ја под ра зу ме ва, сход но чл.4. Гло бал не стра те ги је, 
не са мо спро во ђе ње и ко ри шће ње свих рас по ло жи вих ме ра и стан дар да за-
шти те на ра ду, већ и ја ча ње оп ште све сти, зна ња и раз у ме ва ња кон цеп та 
за шти те на ра ду и опа сно сти од ри зи ка ко ји пра те рад, а ка ко би се ти ри зи ци 
мо гли спре чи ти или кон тро ли са ти. Друго, прин цип пер ма нент ног раз во ја 

кон сул то ва ње и при ме ре на пар ти ци па ци ја, са гла сно на ци о нал ном за ко но дав ству; (д) обу ка 
рад ни ка и њи хо вих пред став ни ка. На овом ме сту, по ми ње мо са мо ову ди рек ти ву, јер она је 
од по себ ног зна ча ја у по гле ду по ди за ња ни воа без бед но сти и за шти те здра вља на ра ду не 
са мо у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ већ и у дру гим зе мља ма ко је пре тен ду ју да по ста ну чла ни-
це. Ина че, област без бед но сти на ра ду и за шти те здра вља за по сле них је јед на од нај ра зви-
је ни јих обла сти у рад ном пра ву ЕУ. Де таљ ни је о то ме у да љим ис тра жи ва њи ма по во дом 
овог Про јек та.

14 Мо гућ но сти ис кљу че ња при ме не ове Кон вен ци је по ста вље не су ре стрик тив но кроз 
стро ге усло ве и ме ха ни зме кон тро ле (чл.1 и 2).

15 Glo bal stra tegy on oc cu pa ti o nal sa fety and he alth: Con clu si ons adop ted by the In ter na ti o nal 
La bo ur Con fe ren ce st its 91. Ses si ons, 2003, First pu blis hed, Ge ne va 2004, до ступ но на: http://
www.ilo.org/sa fe work/are a sof work/WCMS_111293/lang-en/in dex.ht m
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но вих пла но ва, ме ра, стан дар да и стра те ги ја. Без бед ност и за шти та здра вља 
ни је јед ном за сваг да да та, већ је то про цес под ло жан мно гим про ме на ма, 
јер је и сам про цес ра да под ло жан мно гим тех но ло шким и ор га ни за ци о ним 
про ме на ма. У том сми слу, зах те ва се при ла го ђа ва ње по сто је ћих или ус по-
ста вља ње но вих ин стру ме на та, пре све га, у обла сти за шти те од би о ло шких 
опа сно сти по здра вље рад ни ка, али и у нај ши рој обла сти ер го но ми је од но-
сно фи зи о ло ги је, хи ги је не ра да, ток си ко ло ги је, па то ло ги је и дру гих ди сци-
пли на. Треће, прин цип со ци јал ног ди ја ло га и па рт не р ства као на чи на ус-
по ста вља ња, по кре та ња и одр жа ва ња на ци о нал ног кон цеп та без бед но сти и 
за шти те здра вља на ра ду. Гло бал на стра те ги ја (чл.1-4.) и Кон вен ци ја бр.187 
(чл.3.) ин си сти ра ју на три пар тит ној са рад њи вла сти и ре пре зен та тив них 
ор га ни за ци ја по сло да ва ца и рад ни ка, по свим пи та њи ма од зна ча ја за обез-
бе ђи ва ње и по бољ ша ње без бед них и здра вих усло ва ра да. Четврто, прин цип 
по ли тич ке по све ће но сти (на свим ни во и ма) ка ко на на ци о нал ном, та ко и на 
ме ђу на род ном пла ну. На на ци о нал ном ни воу под сти чу се на ро чи то, сход но 
чл.5. тач.3. Кон вен ци је бр.187, нај ви ши ор га ни вла сти да по кре ћу, де фи ни шу 
и бра не на ци о нал не про гра ме без бед но сти и за шти те здра вља на ра ду, као 
око сни це си сте ма за шти те. У тим про гра ми ма тре ба де фи ни са ти уже и ши-
ре ци ље ве си сте ма, ин ди ка то ре и на чи не пра ће ња ње го вог функ ци о ни са ња, 
про мо ви са ти на ци о нал ну пре вен тив ну кул ту ру итд. На ме ђу на род ном ни воу, 
сход но про це си ма ре ги о на ли за ци је и гло ба ли за ци је тр жи шта ра да и ка пи-
та ла, Гло бал на стра те ги ја ука зу је на зна чај ко ји тре ба да има са рад ња МОР-а 
са дру гим ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма по пи та њи ма без-
бед но сти и за шти те здра вља на ра ду (Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, 
Ин тер на ци о нал на ер го ном ска асо ци ја ци ја, Са вет Евро пе, Евр оп ска уни ја).

1.2. Оквир ни ре ги о нал ни стан да р ди

По сма тра ју ћи евр оп ски кон ти нент, под ре ги о нал ним (евр оп ским) пра-
вом под ра зу ме ва се пра во две ју ре ги о нал них ор га ни за ци ја: Са ве та Евро пе 
(у да љем тек сту: СЕ) и Европ ске уни је (у да љем тек сту: ЕУ). Пра во СЕ се у 
на уч ној и струч ној ли те ра ту ри озна ча ва и као евр оп ско не ко му ни та р но пра-
во, док се из во ри пра ва ко ји су усво је ни под окри љем ЕУ на зи ва ју европ ским 
ко му ни тар ним пра вом.16 Ка да је у пи та њу област без бед них и здра вих усло-
ва ра да за по сле них, ко му ни тар но пра во је зна чај но са др жај ни је од не ко му-
ни та р ног, но, по ла зе ћи од хро но ло ги је на стан ка ових ор га ни за ци ја, у да љем 
из ла га њу ре ги о нал ног пра ва по че ће мо са ак ти ма СЕ.

16 О ра зли ци из ме ђу евр оп ског ко му ни тар ног и не ко му ни та р ног пра ва ши ре у: Бран-
ко Лу бар да, Европ ско рад но пра во, ЦИД, Под го ри ца 2004, стр. 18.
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(1) Без бед ност и здра вље на ра ду у евр оп ском не ко му ни та р ном пра ву

СЕ пред ста вља пр ви об лик ре ги о нал ног по ве зи ва ња евр оп ских др жа ва. 
Ова ор га ни за ци ја осно ва на је 1949. го ди не у Лон до ну са основ ним за дат ком 
да про мо ви ше прин ци пе вла да ви не пра ва и за шти те људ ских пра ва. Глав ни 
ин стру мент за ре а ли за ци ју тог за дат ка чи не ви ше стра ни уго во ри о људ ским 
пра ви ма ко ји су усво је ни у окви ру ове ре ги о нал не ор га ни за ци је.17 Ме ђу њи ма, 
као два нај зна чај ни ја, из два ја ју се Евр оп ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да, усво је на 1950. го ди не и Евр оп ска со ци јал на по-
ве ља, усво је на 1961. го ди не, а ре ви ди ра на 1996. го ди не.18 

Евр оп ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да не 
са др жи од ред бе ко је се ти чу усло ва ра да за по сле них и, уоп ште, њи хо ве за-
шти те и без бед но сти на ра ду. Ово из раз ло га што пи та ња ко ји ма се ба ви 
рад но пра во у свом те ме љу има ју со ци јал на и еко ном ска пра ва, а по ме ну та 
кон вен ци ја го во ри пре све га о људ ским пра ви ма пр ве ге не ра ци је, тј. гра ђан-
ским и по ли тич ким пра ви ма. Ипак, на овом ме сту бит но је по ме ну ти чл. 14 
Кон вен ци је ко ји је по све ћен јед ном сег мен ту за шти те мо рал ног ин те гри те-
та за по сле них. Реч је о за бра ни дис кри ми на ци је за ужи ва ње (свих) пра ва и 
сло бо да за га ран то ва них овом Кон вен ци јом. Бит но друк чи ји по глед на ово 
пи та ње да је нам Европ ска со ци јал на по ве ља (у да љем тек сту: ЕСП). Реч је 
о нај зна чај ни јем и нај си сте ма тич ни јем ак ту у обла сти не ко му ни тар ног рад-
ног и со ци јал ног пра ва,19 чи је до но ше ње пред ста вља ре зул тат уста но вље не 
по тре бе да се у евр оп ским окви ри ма, по ред гра ђан ских и по ли тич ких пра-
ва, обез бе де га ран ци је и за шти та људ ских пра ва дру ге ге не ра ци је, те се 
та ко ЕСП сма тра сво је вр сним „Со ци јал ним уста вом“ СЕ.20 Под се ћа мо, ЕСП 
је усво је на 1961. го ди не, по том је не ко ли ко пу та но ве ли ра на про то ко ли ма 
из 1988., 1991. и 1995. го ди не, да би 1996. го ди не до шло до усва ја ња Ре ви ди-
ра не Евр оп ске со ци јал не по ве ље (у да љем тек сту: РЕСП) ко ја је сту пи ла на 
сна гу 1999. го ди не. Док је По ве љом из 1961. го ди не об у хва ће но 19 раз ли чи-
тих со ци јал но-еко ном ских пра ва, РЕСП са др жи укуп но 31 пра во, те је очи-
глед но да је ре ви зи ја По ве ље ишла пре све га у прав цу обо га ћи ва ња овог 

17 Љу бин ка Ко ва че вић, Евр оп ска со ци јал на по ве ља – за га ран то ва на пра ва, уго вор не 
оба ве зе и над зор ни ме ха ни зам, Рад но и со ци јал но пра во, бр. 1-6/2005, стр. 550.

18 Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла је оба ова ак та што је би ла и ње на оба ве за као др-
жа ве чла ни це СЕ. Ову оба ве зу, на ша зе мља оства ри ла је усво јив ши За кон о ра ти фи ка ци ји 
Евр оп ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да „Слу жбе ни лист Ср-
би је и Цр не Го ре – ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/2003; и За кон о по твр ђи ва њу Ре ви ди ра не 
Евр оп ске со ци јал не по ве ље „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – ме ђу на род ни уго во ри“, 
бр. 42/2009.

19 Пре драг Јо ва но вић, Рад но пра во, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад 2015, 
стр. 114

20 Бран ко Лу бар да, Рад но пра во – рас пра ва о до сто јан ству на ра ду и со ци јал ном ди-
ја ло гу, Цен тар за из да ва штво и ин фор ми са ње, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду 2012, стр. 206
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до ку мен та но вим се том со ци јал но-еко ном ских пра ва. Ме ђу тим пра ви ма 
са др жа ним у РЕСП на ла зе се и она ко ја су уско ве за на за на шу те му а ра ди 
се о пра ву на пра вич не усло ве ра да (чл. 2 РЕСП)21 и, на ро чи то, пра ву на без-
бед не и здра ве рад не усло ве (чл. 3 РЕСП), јер се оно не по сред но ти че за шти те 
фи зич ког ин те гри те та за по сле них. Та ко ђе, и мо рал ни ин те гри тет за по сле них, 
тач ни је ње го ва за шти та, пре по зната је као би тан сег мент усло ва ра да, те је 
та ко члан 26 РЕСП по све ћен пра ву на до сто јан ство на ра ду.

На и ме, сход но чл. 3 РЕСП, у на ме ри да обез бе де ефек тив но оства ри ва-
ње пра ва на без бед не и здра ве рад не усло ве, др жа ве уго вор ни це ду жне су 
да, у кон сул та ци ји са ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца и рад ни ка: 1) фо р му ли шу, 
при ме не и пе ри о дич но над гле да ју је дин стве ну на ци о нал ну по ли ти ку о без-
бед но сти на ра ду, здра вљу на ра ду и у рад ној сре ди ни. Пр вен стве ни циљ 
ове по ли ти ке је сте по бољ ша ва ње без бед но сти и здра вља на ра ду и спре ча-
ва ње не зго да и по вре да до ко јих мо же до ћи, а ве за не су за рад но ме сто или 
се де ша ва ју за вре ме ра да, по себ но та ко што би се сма њи ва ли узро ци и ри-
зи ци до ко јих не ми нов но до ла зи у рад ној сре ди ни; 2) до не су про пи се у ве зи 
са без бед но шћу и здра вљем; 3) обез бе де при ме ну та квих про пи са ме ра ма 
од го ва ра ју ћег над зо ра; 4) да уна пре де по сте пе ни раз вој слу жбе ме ди ци не 
ра да за све рад ни ке, ко ја би има ла пре вас ход но пре вен тив не и са ве то дав не 
функ ци је. Ов де је бит но под ву ћи зах тев за три пар тит ним при сту пом ко ји је 
при су тан од фор му ли са ња стра те ги је, пре ко кре и ра ња од го ва ра ју ћих про-
пи са, до над зо ра над њи хо вим спр о во ђе њем. Чи ње ни це да РЕСП нај пре 
го во ри о по тре би усва ја ња на ци о нал не стра те ги је по овом пи та њу, као и 
ин си сти ра ње на укљу че но сти со ци јал них па рт не ра у све сфе ре ре а ли за ци је 
без бед них и здра вих усло ва ра да ја сно све до чи о то ме ко ли ко је за функ цио-
ни са ње ин ду стриј ских од но са бит но пи та ње за шти те за по сле них, тј. њи хо-
вих без бед них и здра вих усло ва ра да, на ро чи то у кон тек сту пра ва на рад 
као јед ног од нај зна чај ни јих со ци јал но-еко ном ских пра ва.22

21 Где се у на ме ри да обез бе де ефек тив но оства ри ва ње пра ва на пра вич не усло ве ра да, 
др жа ве оба ве зу ју: 1) да обез бе де ра зу ман број днев них и не дељ них рад них са ти, да се рад на 
не де ља по сте пе но сма њу је до ни воа ко ји до зво ља ва ју по раст про дук тив но сти и дру ги ре ле-
вант ни фак то ри; 2) да обез бе де пла ће не пра знич не да не; 3) да обез бе де нај ма ње че ти ри не де-
ље пла ће ног го ди шњег од мо ра; 4) да укло не ри зи ке при ли ком оба вља ња из у зет но опа сних 
или не здра вих за ни ма ња, а та мо где то ни је мо гу ће, да обез бе де или сма њи ва ње бро ја рад них 
са ти или до да тан број пла ће них да на од мо ра за рад ни ке ко ји су ан га жо ва ни на та квим по сло-
ви ма; 5) да обез бе де пе ри од не дељ ног од мо ра ко ји ће, у ме ри у ко јој је то мо гу ће, да се по кло-
пи са да ном ко ји је тра ди ци о нал но или по оби ча ју дан од мо ра у тој зе мљи или том ре ги о ну; 
6) да оси гу ра ју да рад ни ци бу ду оба ве ште ни у пи са ној фор ми, у што је мо гу ће кра ћем ро ку, 
а у сва ком слу ча ју не ка сни је од ис те ка два ме се ца од да ту ма за сни ва ња рад ног од но са, о су-
штин ским аспек ти ма уго вор ног или рад ног од но са; 7) да обез бе де да рад ни ци ко ји оба вља ју 
рад то ком но ћи има ју ко рист од оних ме ра ко је ува жа ва ју по себ ну при ро ду та квог ра да.

22 Се над Ја ша ре вић, Со ци јал но-еко ном ска пра ва у ве зи са ра дом у ме ђу на род ним и 
европ ским стан дар ди ма, Рад но и со ци јал но пра во, бр. 1/2008, стр. 185. 
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Иден ти чан, три пар тит ни, при ступ РЕСП има и у по гле ду пра ва на до-
сто јан ство на ра ду. На и ме, овим ак том пред ви ђе на је ду жност за др жа ве 
пот пи сни це да у кон сул та ци ја ма са ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца и рад ни ка, 
а у ци љу оства ри ва ње пра ва свих рад ни ка на за шти ту њи хо вог до сто јан ства 
на ра ду да: а) уна пре ђу ју свест, ин фор ми са ност и спре ча ва ње сек су ал ног 
уз не ми ра ва ња на рад ном ме сту или у ве зи са ра дом и да пре ду зму све од-
го ва ра ју ће ме ре за за шти ту рад ни ка од та квог по на ша ња; и б) уна пре ђу ју 
свест, ин фор ми са ност и да спре ча ва ју по на вља но не при хва тљи во или из ра-
зи то не га тив но и увре дљи во по на ша ње про тив по је ди них рад ни ка на рад ном 
ме сту или у ве зи са по слом као и да пре ду зму све од го ва ра ју ће ме ре да за шти-
те рад ни ке од та квог по на ша ња. 

(2) Без бед ност и здра вље на ра ду у европ ском ко му ни тар ном пра ву

Сва со ци јал но-еко ном ска пра ва, па та ко и пи та ња у до ме ну за шти те за-
по сле них, тач ни је њи хо ве без бед не рад не сре ди не, при лич но спо ро и те шко 
су кр чи ла свој пут у пра ву ЕУ. Ово због то га што је про је кат европ ских ин-
те гра ци ја за по чео као про цес еко ном ских ин те гра ци ја, да би ка сни је до би јао 
све ја че по ли тич ке (со ци јал не) еле мен те.23 Раз ло зи ова квог трет ма на со ци-
јал но-еко ном ских пра ва су пре вас ход но еко ном ске при ро де, јер она зах те-
ва ју зна чај на фи нан сиј ска ула га ња као услов њи хо вог оства ри ва ња, што 
пред ста вља (до дат ни) при ти сак на бу џет др жа ва чла ни ца. Уз то, ин те гра ци ја 
со ци јал них пра ва ре зул ти ра ла би и по ску пље њем ра да на тр жи шту ЕУ што 
би има ло зна чај не не га тив не ре пер ку си је со ци јал не при ро де. На и ме, ка ко је 
це на ра да нај зна чај ни ји (и нај ску пљи) фак тор про из вод ње то би да ље во ди ло: 
или по ску пље њу про из во да и услу га, што до во ди у пи та ње оства ри ва ње по-
треб ног и до вољ ног оби ма по тро шње као усло ва функ ци о ни са ња про дук ци-
о них од но са, или зна чај ним опа да њем по тра жње за рад ном сна гом. На рав но, 
у усло ви ма гло ба ли за ци је, отва ра се и пи та ње кон ку рент но сти зе ма ља чла-
ни ца ЕУ пре ма дру гим др жа ва ма ко је ни су чла ни це ове ор га ни за ци је.24 

(а) Зна чај без бед но сти и здра вља на ра ду у европ ском ко му ни тар ном 
пра ву

Иа ко ЕУ у сво јим пр вим об ли ци ма ни је има ла ам би ци о зне пла но ве за 
со ци јал не по ли ти ке, ипак, на кон фор ми ра ња за јед нич ког тр жи шта до шло је 
до ра ди кал них про ме на на овом по љу. И док су се при о ри те ти со ци јал них 
по ли ти ка ме ња ли ка ко су ево лу и ра ли еко ном ски, дру штве ни и по ли тич ки 

23 Пре драг Јо ва но вић, Уград ња људ ских и со ци јал но-еко ном ских пра ва у ме ђу на род но, 
европ ско и на ше рад но пра во, Рад но и со ци јал но пра во, бр. 1-6/2006, стр. 17. 

24 Пре драг Јо ва но вић (1-6/2006), стр. 22-23.

Др Пре драг П. Јо ва но вић, Дар ко М. Бо жи чић, Заштита и безбедност... (стр. 753–771)



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2016

765

про бле ми,25 пи та ње за шти те за по сле них у по гле ду њи хо ве без бед не рад не 
сре ди не увек је би ло у вр ху ли сте при о ри те та. Раз лог за то ви ди мо упра во у 
чи ње ни ци да су европ ске ин те гра ци је пре све га еко ном ски ори јен ти са не, а 
пи та ње (ујед на че них) усло ва ра да за по сле них у ЕУ има зна чај не еко ном ске 
им пли ка ци је. На и ме, ЕУ је на ста ла као про је кат еко ном ских ин те гра ци ја 
чи ји је при мар ни циљ је дин стве на Евро па на те ме љу је дин стве ног (европ ског) 
тр жи шта ко је се за сни ва на че ти ри есен ци јал не сло бо де: на сло бо ди кре та ња 
ро бе, услу га, ка пи та ла и љу ди. Али, је дин стве ног европ ског тр жи шта не ма 
без је дин стве них усло ва при вре ђи ва ња, а је дин стве них усло ва при вре ђи ва ња 
не ма без је динствних усло ва ра да, јер то су штин ски ути че на це ну ро бе и 
услу га.26 Уко ли ко би др жа ве чла ни це ЕУ има ле раз ли чи та прав на пра ви ла у 
обла сти без бед них и здра вих усло ва ра да за по сле них то би по сло дав це ко ји 
до ла зе из зе ма ља ко је има ју ни же стан дар де у овој обла сти рад ног за ко но-
дав ства до ве ло у по вољ ни ји по ло жај, јер, та ко би они има ли ни же тро шко ве 
по сло ва ња и са мим тим по вољ ни ју по зи ци ју на за јед нич ком тр жи шту. За то, 
бит но раз ли чи ти стан дар ди на по љу за шти те здра вља и без бед но сти на ра ду 
из ме ђу са мих др жа ва чла ни ца ЕУ, за по сле ди цу има ју на ру ша ва ње на че ла 
кон ку рен ци је и та ко се вр ши ди рек тан ути цај на функ ци о ни са ње за јед нич ког 
тр жи шта. Упра во из тих раз ло га, хар мо ни за ци ја рад ног за ко но дав ства у овој 
обла сти пред ста вља јед ну од су штин ских прет по став ки за урав но те же ни ји 
еко ном ски и со ци јал ни раз вој у ЕУ.27 По ред то га што ко му ни тар ни стан дар ди 
у овој обла сти до при но се функ ци о ни са њу за јед нич ког тр жи шта, по сло дав ци 
су у њи ма ви де ли још је дан бе не фит за сво је по сло ва ње што је, сма тра мо, 
та ко ђе до при не ло чи ње ни ци да је ова об ласт со ци јал не по ли ти ке ЕУ нај бо-
га ти ја прав ним пра ви ли ма. Реч је о то ме да пра ви ла на по љу за шти те здра вља 
на ра ду и без бед но сти на ра ду за свој при мар ни циљ има ју пре вен ци ју не-
зго да на ра ду и про фе си о нал них бо ле сти ко је до во де до при вре ме не или 
трај не спре че но сти рад ни ка за рад, те та ко во де ка сма њи ва њу до дат них 
тро шко ва по сло дав ца и до при но се по бољ ша њу про дук тив но сти пред у зе ћа.28

Ка да смо ви де ли ко ји је зна чај ко му ни тар не ре гу ла ти ве на по љу за шти те 
здра вља на ра ду и без бед но сти на ра ду, сма тра мо да је од на ро чи те ва жно сти 
од ре ди ти и оп сег ове обла сти. На и ме, здра вље, без бед ност и за шти та су ком-
пле мен тар ни пој мо ви.29 Као свр ха за шти те на ра ду у ЕУ ис ти че се уна пре ђе ње 

25 Ми ро слав Про ко пи је вић, Европ ска уни ја – увод, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 
стр. 487

26 Пре драг Јо ва но вић (2015), стр. 112.
27 Ro ger Blan pain, Chri stian En gels, Eu ro pean La bo ur Law, Klu wer, 1998, стр. 316, пре ма: 

Б. Лу бар да (2004), стр. 244
28 Љу бин ка Ко ва че вић, Без бед ност и здра вље рад ни ка у окви ру Европ ске уни је, Стра ни 

прав ни жи вот бр. 1-3/2002, стр. 217
29 Б. Лу бар да (2004), стр. 242.
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ком плет ног људ ског ин те гри те та – ка ко фи зич ког та ко и мо рал ног ста ту са 
за по сле них.30 За сно ва на на овој иде ји, за шти та на ра ду не од но си се са мо на 
спре ча ва ње штет них деј ста ва усло ва ра да (по вре де на ра ду, про фе си о нал не 
бо ле сти) већ се ти че по зи тив них ци ље ва – при јат ни јих, ком фор ни јих и бо-
љих усло ва ра да.31 Ова ко екс тен зив но ви ђе ње пој мо ва без бед но сти и здра вља 
на ра ду и рад не сре ди не ус по ста вио је и сам Европ ски суд прав де у слу ча ју 
Ује ди ње но кра љев ство про тив Са ве та ко ји је окон чан 1996. го ди не, а ко ји је 
во ђен по во дом при ме не ди рек ти ве 93/104/EC о ор га ни за ци ји рад ног вре ме на.32

(б) Без бед ност и здра вље на ра ду у прав ним из во ри ма Европ ске уни је
Већ смо ис та кли да су со ци јал но-еко ном ска пра ва вр ло спо ро и те шко 

про на ла зи ла сво је ме сто у ак ти ма ко му ни тар ног пра ва. Из прет ход но на ве-
де них раз ло га, пр ви осни вач ки уго во ри33 би ли су крај ње „ми ни ма ли стич ки“ 
на стро је ни пре ма пи та њи ма из до ме на со ци јал не по ли ти ке.34 Но, те ма без бед-
но сти и здра вља на ра ду, иа ко по ма ло сти дљи во, ипак је увек на ла зи ла сво-
је ме сто у при мар ним ак ти ма ЕУ. Већ у пр вом осни вач ком уго во ру, Уго во ру 
о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик из 1951. го ди не (тзв. Па ри ски 
уго вор), као јед на од ми си ја ове за јед ни це на ве де на је ак ци ја у ци љу по бољ-

30 О зна ча ју мо рал ног ин те гри те та за по сле них: Пре драг Јо ва но вић, Рад но прав ни трет-
ман здрав стве не, рад не спо соб но сти и лич ног ин те гри те та за по сле них, Збо р ник рад но ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2014, стр. 42

31 Се над Ја ша ре вић, Ускла ђе ност ре гу ла ти ве Ср би је о за шти ти на ра ду са стан дар-
ди ма МОР и ЕУ, Рад но и со ци јал но пра во, бр. 1/2007, стр. 293

32 У овом по ступ ку, Ује ди ње но кра љев ство обра ти ло се Европ ском су ду прав де са 
ста вом да ди рек ти ва Са ве та 93/104/EC о ор га ни за ци ји рад ног вре ме на не тре ба да се при-
ме њу је јер ни је до не та по од го ва ра ју ћој про це ду ри. На и ме, Је дин стве ним евр оп ским ак том 
из 1986. го ди не пред ви ђе но је да се ди рек ти ве из обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду 
ви ше не до но се јед но гла сно, већ ква ли фи ко ва ном ве ћи ном што је у мно го ме до при не ло 
ши рој ко му ни тар ној ак ци ји у по ме ну тој обла сти. Ка ко је пред мет на ди рек ти ва усво је на 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, а не јед но гла сно, Ује ди ње но кра љев ство би ло је ста ва да ди рек-
ти ва ни је до не та у од го ва ра ју ћем по ступ ку, јер пи та ње ор га ни за ци је рад ног вре ме на не 
спа да у област без бед но сти и здра вља на ра ду. Ипак, Европ ски суд прав де при сту пио је 
екс тен зив ни јем ту ма че њу ових пој мо ва ис та кав ши да су њи ма об у хва ће ни не са мо фи зич ки 
већ и сви дру ги фак то ри ко ји мо гу ути ца ти на рад ну сре ди ну, а да је пи та ње ор га ни за ци је 
рад ног вре ме на ите ка ко по ве за но са здра вом рад ном сре ди ном те је с то га, ова ди рек ти ва 
до не та у од го ва ра ју ћем по ступ ку и има се при ме њи ва ти и за Ује ди ње но кра љев ство. Ви ше 
о овом слу ча ју ви ди у пре су ди Европ ског су да прав де C-84/94, Uni ted Kin dom vs The Co un cil 
of the Eu ro pean Union.

33 Ра ди се о уго во ри ма ко ји ма су осно ва не три европ ске за јед ни це. То су: Уго вор о 
осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик из 1951. го ди не (тзв. Па ри ски спо ра зум, сту-
пио на сна гу 1952. го ди не); Уго вор о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју и 
Уго вор о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це (тзв. Рим ски уго во ри, пот пи са ни 1957. 
го ди не, а сту пи ли на сна гу пр вог ја ну а ра на ред не го ди не).

34 Mal colm Sar ge ant, Em ployment Law, Pe ar son Edu ca tion Li mi ted, Har low 2003, стр. 14.

Др Пре драг П. Јо ва но вић, Дар ко М. Бо жи чић, Заштита и безбедност... (стр. 753–771)
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ша ва ња жи вот них усло ва.35 С тим у ве зи, да ље се го во ри и о по себ ном ци љу 
за јед ни це ко ји се ма ни фе сту је у уна пре ђи ва њу жи вот них и рад них усло ва 
рад ни ка у ин ду стри ја ма угља и че ли ка.36 

На ред ни осни вач ки уго во ри би ли су мно го кон крет ни ји ка да је у пи-
та њу област без бед но сти и здра вља на ра ду. Та ко, део III (гла ва II) Уговорa 
о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју (из 1957. го ди не) по све ћен 
је здрав стве ној за шти ти. Ипак, област без бед но сти и здра вља на ра ду ов де 
је об ра ђе на пре вас ход но из угла за шти те рад ни ка од јо ни зу ју ћег зра че ња.37 
Та ко ђе, по се бан део (део III, до ду ше, мо ра мо при зна ти, вр ло скро ман) Уго-
во ра о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це из исте го ди не, по све ћен је 
со ци јал ној по ли ти ци. Чла ном 117 ст. 1 овог уго во ра као је дан од за да та ка 
За јед ни це уста но вље но је уна пре ђи ва ње усло ва ра да и жи вот них усло ва 
рад ни ка, при че му је ис так ну то да ће се тај на пре дак оства ри ва ти ка ко са-
мим функ ци о ни са њем за јед нич ког тр жи шта, та ко и од го ва ра ју ћом ак ци јом 
ко му ни тар них ор га на пред ви ђе ном овим Уго во ром.38 Уз то, Уго во ром су 
од ре ђе не обла сти со ци јал не по ли ти ке, ме ђу ко ји ма је и сфе ра усло ва ра да и 
пи та ње пре вен ци је по вре да на ра ду и про фе си о нал них бо ле сти, у по гле ду 
ко јих је уста но вљен за да так за Ко ми си ју, да за јед но са др жа ва ма чла ни ца ма 
ра ди на њи хо вом уна пре ђи ва њу и то пу тем из ра де сту ди ја и да ва ња струч-
ног ми шље ња (уз кон сул таци је са Ко ми те том за еко ном ска и со ци јал на 
пи та ња) о про бле ми ма са ко ји ма се у до ме ну ових пи та ња су о ча ва ју др жа ве 
чла ни це.39 Ипак, оно што је обе ле жи ло пр вих не ко ли ко де це ни ја Евр оп ске 
еко ном ске за јед ни це ка да је со ци јал на по ли ти ка у пит њу, је сте вр ло скром на 
за ко но дав на ак тив ност у овој обла сти, ко ја се за пра во ја вља као по сле ди ца 
уве ре ња да ће функ ци о ни са ње за јед нич ког тр жи шта са мо по се би до ве сти 
до по бољ ша ња усло ва жи во та и ра да рад ни ка. Је ди ни из у зе ци од овог трен да 
ма ни фе сту ју се на по љу ре гу ли са ња сло бо де кре та ња рад ни ка и по че та ка 

35 Чл. 2 ст. 1 Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик
36 Чл. 3 ст. 1 тач ка е) Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик
37 Та ко, чла ном 30 Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју пред-

ви ђе но је да За јед ни ца утвр ди основ не стан дар де у ве зи са за шти том здра вља за по сле них 
и јав но сти уоп ште од опа сно сти узро ко ва не јо ни зу ју ћим зра че њем. При то ме, под тер ми ном 
основ ни стан дар ди под ра зу ме ва се: а) утвр ђи ва ње мак си мал них до за зра че ња ко је од го ва ра 
за до во ља ва ју ћем сте пе ну си гур но сти здра вља; б) утвр ђи ва ње мак си мал ног сте пе на из ло-
же но сти и кон та ми на ци је јо ни зу ју ћем зра че њу; в) утвр ђив ње основ них прин ци па ме ди цин-
ског над зо ра над здра вљем рад ни ка.

38 О то ме се го во ри у чл. 117 ст. 2 Уго во ра о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це
39 По ред пи та ња усло ва ра да и пре вен ци је по вре да на ра ду и про фе си о нал них бо ле сти 

сфе ре со ци јал не по ли ти ке на ко је се та ко ђе про сти ре де ло ва ње Ко ми си је су: за по шља ва ње, 
струч но оспо со бља ва ње, со ци јал на си гур ност и пра во на про фе си о нал но удру жи ва ње и 
ко лек тив но пре го ва ра ње. О то ме го во ри чл. 118 Уго во ра о осни ва њу Евр оп ске еко ном ске 
за јед ни це.
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ре гу ли са ња без бед но сти и здра вља за по сле них.40 До ко му ни тар не ле ги сла-
тив не ак тив но сти на по љу без бед но сти и здра вља на ра ду до ла зи то ком 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. Нај пре је пр вим про гра мом со ци јал не 
ак ци је из 1974. го ди не за шти та без бед но сти и здра вља на ра ду по твр ђе на 
као је дан од при о ри те та Европ ске еко ном ске за јед ни це, а на осно ву про гра-
ма из 1978. го ди не, ко јим се пред ви ђа ју кон крет не ле ги сла тив не ме ре, до ла-
зи до усва ја ња пр вих ди рек ти ва у овој обла сти, и то углав ном о упо тре би 
по је ди них отров них аге на са.41

До бит них про ме на на по љу при сут но сти со ци јал но-еко ном ских пра ва 
у прав ном по рет ку ЕУ до ла зи усва ја њем Је дин стве ног европ ског ак та 1986. 
го ди не, ко јим се вр ши до пу на Уго во ра о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед-
ни це од ред ба ма о со ци јал ној по ли ти ци. Овим ак том пред ви ђа се да др жа ве 
чла ни це ра де на уна пре ђи ва њу здра вља и без бед но сти рад ни ка и то кроз 
хар мо ни за ци ју стан дар да у овој обла сти, уз исто вре ме но одр жа ва ње по стиг-
ну тог ни воа по бољ ша ња. У ту свр ху пред ви ђа се и јед но став ни ји по сту пак 
усва ја ња ди рек ти ва из ове обла сти што је и кључ на ствар ка да је у пи та њу 
овај сег мент ко му ни тар не со ци јал не по ли ти ке. На и ме, до усва ја ња Је дин-
стве ног европ ског ак та,42 ди рек ти ве из обла сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду усва ја ле су се јед но гла сно, да би се чл. 118А овог ак та по јед но ста ви ла 
про це ду ра за до но ше ње ди рек ти ва и то зах те вом за ква ли фи ко ва ном ве ћи-
ном.43 Ова ко до не те ди рек ти ве са др же ми ни мал не стан дар де без бед но сти 
и здра вља на ра ду, док, др жа ве чла ни це мо гу са ме да пред ви де и ви ше стан-
дар де на том по љу. 

У ова квом ам би јен ту на ста је и нај зна чај ни ји ко му ни тар ни акт у обла сти 
без бед но сти и здра вља на ра ду. Реч је о Ди рек ти ви 89/391/ЕЕС о уво ђе њу 
ме ра за под сти ца ње по бољ ша ња без бед но сти и здра вља рад ни ка на ра ду.44 
Ова ди рек ти ва је од на ро чи тог зна ча ја јер, с јед не стра не, од но си се на по сло-
дав це у свим при вред ним обла сти ма, док с дру ге стра не, њо ме су фор му ли-
са ни основ ни прин ци пи у ре гу ли са њу ма те ри је без бед но сти и здра вља на 
ра ду.45 Та ко ђе, на осно ву чл. 16 Ди рек ти ве до не то је низ раз ли чи тих тзв. „ди-
рек ти ва ћер ки“ ко ји ма се ре гу ли шу по је ди ни аспек ти за шти те на ра ду.46

Усва ја ње по ме ну те Ди рек ти ве ни је до ве ло до то га да ма те ри ја без бед-
но сти и здра вља на ра ду не ста не из ви до кру га да ље ко му ни тар не ак ци је. 

40 Ши ре о то ме у: Љ. Ко ва че вић (1-3/2002), стр. 219
41 С. Ја ша ре вић (1/2007), стр. 290
42 Је дин стве ни европ ски акт усво јен је 1986. го ди не, а на сна гу је сту пио 01. ју ла 1987. 

го ди не
43 Eri ka Szyszczak, EC La bo ur Law, Long man, 2000, стр. 11-12
44 ОЈ L 183/1 од 29/6/1989
45 Ана ли за ове Ди рек ти ве би ће пред мет на шег по себ ног ис тра жи ва ња на овом про-

јек ту у на ред ном ис тра жи вач ком пе ри о ду.
46 С. Ја ша ре вић (1/2007), стр. 291
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Шта ви ше, до дат но је раз ра ђи ва на у ак ти ма ко ји су усва ја ни и на кон ове 
Ди рек ти ве. Та ко, не ко ли ко ме се ци на кон ње ног усва ја ња, до но си се По ве ља 
за јед ни це о основ ним со ци јал ним пра ви ма рад ни ка,47 а њо ме је као јед но од 
основ них пра ва рад ни ка пред ви ђе но упра во пра во на без бед не и здра ве 
усло ве ра да.48 По ве ља ни је прав но оба ве зу ју ћи акт и ње на им пле мен та ци ја 
за ви си од са мих др жа ва чла ни ца, а мо гу је из вр ши ти за ко ни ма или ко лек-
тив ним уго во ри ма, сход но на ци о нал ној прак си.49 По ред то га, По ве љом је 
учи њен „по зив“ Европ ској Ко ми си ји да, у гра ни ца ма сво јих над ле жно сти, 
са ма до не се од го ва ра ју ће прав не ак те у ци љу што ефи ка сни је им пле мен та-
ци је По ве ље. Иа ко је до ста кри ти ко ва на као про грам ско-по ли тич ки акт, 
до при нос ове По ве ље из у зет но је ве ли ки, јер она пред ста вља по бе ду у бор-
би за из јед на ча ва ње зна ча ја со ци јал них пра ва са гра ђан ским и по ли тич ким 
пра ви ма у ЕУ.50 

Област без бед но сти и здра вља на ра ду сво је ме сто на шла је и у Спо ра-
зу му о со ци јал ној по ли ти ци ко ји су 1991. го ди не пот пи са ле све др жа ве чла-
ни це, осим Ве ли ке Бри та ни је. Та ко, овим Спо ра зу мом, пред ви ђе но је да 
За јед ни ца, у ци љу за шти те без бед но сти и здра вља рад ни ка, по др жа ва и 
до пу њу је ак тив но сти др жа ва чла ни ца у обла сти по бољ ша ња рад не сре ди не 
(чл. 2 Спо ра зу ма). Та ко ђе, о зна ча ју ове ма те ри је све до чи и по да так да је 
Ко ми си ја 1992. го ди ну про гла си ла „Европ ском го ди ном без бед но сти, хи ги-
је не и за шти те здра вља на ра ду“.51 

Сле де ћи ко му ни та р ни до ку мент ко ји је та ко ђе по све тио по себ ну па жњу 
пи та њу без бед но сти и здра вља на ра ду је сте По ве ља о основ ним пра ви ма 
Европ ске уни је. Ова По ве ља усво је на је још 2000.те го ди не, за јед но са Ни-
чан ским спо ра зу мом, али ни је би ла ње гов ин те грал ни део, те с то га ни је 
има ла ни прав но оба ве зу ју ћи ка рак тер за др жа ве чла ни це и са му ЕУ, већ је 
пред ста вља ла акт про грам ске при ро де. Са др жи на По ве ље по де ље на је на 
шест де ло ва, од ко јих је за на шу те му нај зна чај ни ји че твр ти део ко ји но си 
на слов – Со ли дар ност. У окви ру тог де ла, члан 31 По ве ље про кла му је пра-
во на пра вич не усло ве ра да, ис ти чу ћи да сва ки рад ник има пра во на усло ве 
ра да ко ји ма се по шту је ње го во здра вље, без бед ност и до сто јан ство (став 1), 
као и да сва ки рад ник има пра во на огра ни че но рад но вре ме, на днев ни и 
не дељ ни од мор, и на пла ће ни го ди шњи од мор (став 2). Ов де је бит но ис та ћи 

47 По ве ља је усво је на 09. де цем бра 1989. го ди не
48 Овом пра ву по све ће на је тач ка 19 По ве ље пре ма ко јој сва ки рад ник има пра во на 

за до во ља ва ју ће усло ве у по гле ду за шти те здра вља и без бед но сти у рад ној сре ди ни, а у ве зи 
с тим и пра во на од го ва ра ју ћу обу ку, као и пра во да бу де ин фор ми сан и кон сул то ван при-
ли ком пред у зи ма ња ме ра за шти те ко је тре ба да еле ми ни шу или ума ње ри зи ке у то ку ра да.

49 Тач ка 27 По ве ље
50 П. Јо ва но вић (1-6/2006), стр. 19.
51 Љ. Ко ва че вић, стр. 222
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на чин на ко ји По ве ља „ви ди“ ма те ри ју без бед но сти и здра вља на ра ду. Нај пре, 
по ла зе ћи од чл. 31 ст. 2 По ве ље, по твр ђен је став Европ ског су да прав де из 
прет ход но по ми ња не пре су де (C-84/94) у ко јој се суд опре де лио за екс тен зив-
но ту ма че ње пој ма без бед ност и здра вље на ра ду, у ко ји је укљу че но и пи та ње 
ор га ни за ци је рад ног вре ме на. Са дру ге стра не, из ста ва 1 овог чла на про из-
ла зи да је ви та лан сег мент без бед но сти и здра вља на ра ду и сам мо рал ни 
ин те гри тет чо ве ка, јер по што ва ње људ ског до сто јан ства пре по зна је као део 
пра вич них усло ва ра да.52 У по гле ду (прав ног) зна ча ја ко ји ова По ве ља има 
за со ци јал но-еко ном ска пра ва рад ни ка, а са мим тим и за пи та ње без бед не и 
здра ве рад не сре ди не, ну жно је по ме ну ти Ли са бон ски уго вор чи јим сту па-
њем на сна гу (1. де цем бар 2009. го ди не)53 на сту па ју су штин ске про ме не у 
са мој ЕУ. Ове про ме не ти чу се ка ко пи та ња су бјек ти ви те та ЕУ, та ко и окви ра 
за ње но да ље де ло ва ње.54 Ли са бон ски уго вор са сто ји се из: 1) кон со ли до ва ног 
тек ста Уго во ра о ЕУ (тзв. Ма стрихтски уго вор); 2) кон со ли до ва ног тек ста 
Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ (ра ди се о ра ни је по ми ња ним тзв. Рим ским 
уго во ри ма); и 3) про то ко ла, при ло га и из ја ва ко ји су до да ти уз ове уго во ре 
– ме ђу њи ма је, што је за ову те му од на ро чи те ва жно сти, и По ве ља о основ-
ним пра ви ма ЕУ ко ја на тај на чин до би ја оба ве зу ју ћу прав ну сна гу. 

По ла зе ћи од све га прет ход но на ве де ног, мо же мо за кљу чи ти да се у сво-
јој по ли ти ци за шти те без бед но си и здра вља на ра ду ЕУ у мно го ме осла ња 
на стан дар де ко је је МОР по ста ви ла у овој обла сти,55 чак и да их је у из ве сној 
ме ри и пре ва зи шла,56 што и не тре ба да чу ди има ју ћи у ви ду ве ћу укуп ну 
раз ви је но ст зе ма ља чла ни ца ЕУ у од но су на зе мље чла ни це МОР-а.57

52 Уо ста лом ,то је и по твр ђе но до ку мен том Об ја шње ња у ве зи са По ве љом о основ ним 
пра ви ма ЕУ (об ја вљен у ОЈ С 303, од да на 14. 12. 2007. го ди не), а ко јим се ис ти че да чл. 31 
ст. 1 По ве ље тре ба ту ма чи ти у кон тек сту иде ја и нор ми из већ по ми ња них до ку ме на та: Ди-
рек ти ве 89/391/ЕЕС о уво ђе њу ме ра за под сти ца ње по бољ ша ња без бед но сти и здра вља 
рад ни ка на ра ду; чл. 3 и чл. 26 Ре ви ди ра не Евр по ске со ци јал не по ве ље; и чл. 19 По ве ље 
за јед ни це о основ ним со ци јал ним пра ви ма рад ни ка.

53 Прет ход но је усво јен још де цем бра ме се ца 2007. го ди не.
54 Де таљ ни је о ста њу у пра ву ЕУ пре Ли са бон ског спо ра зу ма и про ме на ма ко је су 

усле ди ле на кон ње го вог сту па ња на сна гу ви ди у: Ра до ван Ву ка ди но вић, Увод у ин сти ту-
ци је и пра во Европ ске уни је, Удру же ње за европ ско пра во, Кра гу је вац 2012, стр. 27-38.

55 Све др жа ве чла ни це ЕУ ујед но су у чла ни це МОР.
56 С. Ја ша ре вић (1/2007), стр. 289
57 П. Јо ва но вић (2015), стр. 113

Др Пре драг П. Јо ва но вић, Дар ко М. Бо жи чић, Заштита и безбедност... (стр. 753–771)



771

Pre drag P. Jo va no vić, Ph.D., Full Pro fes sor 
Uni ver sity of No vi Sad 
Fa culty of Law No vi Sad
P.Jo va no vic@pf.un s.ac .rs  

Dar ko M. Bo ži čić, As si stant
Uni ver sity of No vi Sad 
Fa culty of Law No vi Sad
D.Bo zi cic@pf.un s.ac .rs  

The Pro tec tion of Em ployee s at Work

Abstract: Qu e sti on of em ployee ’s pro tec tion at work has a vi tal sig ni fi can ce 
for la bo ur re la ti ons. When it co mes to em ployee ’s pro tec tion at work it is not just 
abo ut pro tec tion of physi cal in te grity but al so mo ral in te grity. This is be ca u se not 
only man po wer, as an or ga nic unity of he alth and work abi li ti es ta kes part in la-
bo ur re la ti ons, but al so the en ti re per so na lity of em ployee  with the ove rall per-
so nal in te grity, which al so on its part re qu i res ap pro pri a te la bo ur law tre at ment 
and pro tec tion. Any kind of in jury at work or pro fes si o nal il lness ca u se the ne ga-
ti ve eco no mic and so cial con se qu en ces for both, em ployee  (be ca u se only a he althy 
em ployee  can work and earn for a li ving) and em ployer  as well (be ca u se this 
si tu a tion le ads to dec re a se in pro fit). Ta king in to ac co unt im por tan ce which 
em ployee ’s pro tec tion at work has for la bo ur re la ti ons, it is not sur pri sing that 
in ter na ti o nal and eu ro pean la bo ur law abo und with le gi sla tion in this area. That 
is why sub stan tial part of this pa per is de di ca ted to in ter na ti o nal and eu ro pean 
la bo ur law stan da rds abo ut em ployee ’s pro tec tion at work.

Keywords: pro tec tion at work, physi cal and mo ral in te grity, in ter na ti o nal 
and eu ro pean la bo ur law.
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