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УТИ ЦАЈ ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
НА РАД НЕ ОД НО СЕ*

Сажетак: Под ути ца јем раз во ја ин фор ма ци о не тех но ло ги је окол но сти 
у ко ји ма се од ви ја рад у по след ње вре ме су се знат но из ме ни ле. Но ви не ко је 
је ди ги та ли за ци ја уне ла у жи вот и рад су мно го број не. У не ким обла сти ма 
је ко ре ни то про ме њен на чин од ви ја ња рад них од но са. С об зи ром да је сте-
пен по кре ну тих про ме на то ли ко ве ли ки, по је ди ни ау то ри мо дер ну еко но ми ју 
на зи ва ју „ди ги тал ном еко но ми јом“, а но во дру штво – „ди ги тал ни ка пи та-
ли зам“. Ло кал но, ути цај ди ги та ли за ци је на област ра да ва ри ра, у за ви сно-
сти од то га ко ли ко је ин фор ма тич ка тех но ло ги ја про же ла жи вот у да тој 
за јед ни ци. У Ср би ји нпр. те про ме не ни су још увек ви дљи ве. Гло бал но, тренд 
„ди ги та ли за ци је ра да“ је не за у ста вљив, те би рад но пра во тре ба ло да се 
при пре ми на про ме не ко је на ме ће. У су прот ном, ве ли ки број рад ни ка ће 
оста ти не за шти ћен. 

Кључнеречи: рад, рад ни од но си, ди ги та ли за ци ја, но ве фор ме ра да, 
„ди ги тал ни рад ни ци“.

1) УВОД

Рад но пра во пред ста вља јед ну од „нај жи вот ни јих“ гра на пра ва, с об-
зи ром да се од ви ја у ре ал ном жи вот ном окру же њу. Као та кво, про же то је 
дру штве ним, исто риј ским со ци јал ним, еко ном ским и дру гим окол но сти ма 
у ко ји ма се рад ре а ли зу је. Не ке од тих окол но сти у та ко ве ли кој ме ри ути чу 
на област ра да (нпр. ин ду стриј ска ре во лу ци ја, на пре дак на у ке, еко ном ска 
кри за, про ме не дру штве ног си сте ма), да пот пу но од ре де усло ве, ор га ни за-
ци ју на чин, прав ну фор му и дру га обе леж ја ра да. У по след ње вре ме у рад ном 

* Овај рад ре зул тат је 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 у Но вом Са ду. 
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окру же њу де си ле су се ве ли ке про ме не, ко је су иза зва не „гло ба ли за ци јом“ 
и „ди ги та ли за ци јом“. У овом тек сту ће мо се ви ше освр ну ти на ути цај ди-
ги та ли за ци је на област ра да и рад них од но са. 

Под „ди ги та ли за ци јом“ се под ра зу ме ва ма сов на упо тре ба ин фор ма-
тич ке, ко му ни ка ци о не и свих вр ста елек трон ске тех но ло ги је. У прет ход них 
два де се так го ди на до шло је до огром ног про до ра ин фор ма тич ке и ко му ни-
ка ци о не тех но ло ги је у све обла сти жи во та и ра да. Тај про цес за по чет је ма-
сов ни јом упо тре бом пер со нал них ком пју те ра, де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка, а пра ву ре во лу ци ју иза зва ће – Ин тер нет.2 Усле ди ће оп шта упо тре ба 
мо бил них те ле фо на (ко ји све ви ше ли че на ком пју те ре), пре но си вих (lap-top) 
ра чу на ра, „та блет“ ком пју те ра, но вих на чи на раз ме не и скла ди ште ња по да та ка 
(са те лит ске мре же, бе жич ни пре нос ин фор ма ци ја). Та ко ђе, од осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка ра пид но ра сте упо тре ба ро бо та у ин ду стри ји. Мо гућ-
но сти ра да уз по моћ ин фор ма тич ке тех но ло ги је по ста ју та ко ре ћи нео гра ни-
че не. Пре ма Бру њол фсо ну (Brynjol fsson) на сту пи ло је „дру го ма шин ско 
до ба“, те је на сце ни „ди ги та ли за ци ја баш све га“.3 По је ди ни ау то ри овај 
про цес на зи ва ју „ди ги тал ном ре во лу ци јом“, мо дер ну еко но ми ју – „ди ги та-
ли зо ва ном еко но ми јом“, а дру штво ко је на ста је – „ин фор ма тич ко дру штво“ 
или „ди ги тал ни ка пи та ли зам“.4 

Ге не рал но, про ме не иза зва не ди ги та ли за ци јом у свим обла сти ма, па и 
у до ме ну ра да, то ли ко су ве ли ке и бр зе да дру штво не сти же да се при ла го ди. 
Та кав је слу чај и са рад ним пра вом. Рад но пра во не иде у ко рак са ди ги та-
ли за ци јом, те су од но си ко ји на ста ју у ве зи са оба вља њем ра да уз по моћ ди-
ги тал не тех но ло ги је че сто не де фи ни са ни и не ре гу ли са ни. „Ди ги тал ни за-
по сле ни“ су углав ном „не ви дљи ви“ за др жа ву и прав ни си стем, те су ве о ма 
сла бо или пот пу но не за шти ће ни.5 Је дан од раз ло га за то је што основ на 

2 Сма тра се да је пр ва Ин тер нет мре жа ство ре на 1. ја ну а ра 1983. го ди не, ка да је Аме-
рич ка На ци о нал на На уч на Фон да ци ја (NSF), на пра ви ла уни вер зи тет ску мре жу ко ја ће ка-
сни је по ста ти NSFNet. Пр ви „veb sajt“ фор ми рао је CERN у Швај цар ској, ав гу ста 1991, а 24. 
ок то бра 1995. по стиг ну та је са гла сност да се ко ри сти тер мин: In ter net. Вид: Ba rry M. Le i ner at 
all, Bri ef Hi story of the In ter net, In ter net So ci ety, <www.in ter net so ci ety.of t/in ter net/what-in ter net/
hi story-in ter net/bri ef-hi story-in ter net>.

3 Eric Brynjol fsson, An drey McAf fe, The Se cond Mac hi ne Age – The Work, Pro gress and Pro-
spe rity in the ti me of Bril li ant Tec hno lo gi es, W.W. Nor ton & Com pany, New Yourk, Lon don, 2014, <https: 
//tan gu du a vi nash.fi les.wor dpress.com /2014/02/the -se cond-mac hi ne-age -erik-brynjol fsson2.pdf>. 

4 Вид: Sa bi ne Pfe if fer, Di gi tal La bo ur and the Use-va lue of Hu man Work. On the Im por-
tan ce of La bo u ring Ca pa city for Un der stan ding Di gi tal Ca pi ta lism, tri pleC 12(2): 599–619, 2014, 
<http://www.tri ple-c.at/in dex.ph p/tri pleC/ar tic le/vi ew/545/610>, стр. 599; Edo ar do Ales, Im pact 
of Di gi ta li za tion on In for ma tion and Con sul ta tion Rights, пре зен та ци ја, Eu ro pean La bo ur Law 
Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, the Ha gue, 2015.

5 Вид: Sa bi ne Pfe if fer, The New World of La bo ur – A so ci o lo gi cal in tro duc tion, pre zen ta-
ci ja, Eu ro pean La bo ur Law Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, 
the Ha gue, 2015.
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ре ше ња у обла сти рад ног пра ва по чи ва ју на тра ди ци о нал ном за по шља ва њу. 
Да би се „ди ги тал ни за по сле ни“ бо ље за шти ти ли мо ра ју се про на ћи но ви 
на чи ни ре гу ли са ња рад них од но са и тран сфор ми са ти мно ги ба зич ни ин сти-
ту ти рад ног пра ва (нпр. по јам рад ног од но са). 

На ло кал ном ни воу, ути цај ди ги та ли за ци је на област ра да ва ри ра, у 
за ви сно сти од то га ко ли ко је тех но ло ги ја про же ла жи вот у да тој за јед ни ци. 
У Ср би ји нпр. те про ме не ни су још увек та ко ви дљи ве, али се на зи ру, по што 
све ви ше ста нов ни ка ко ри сти ди ги тал ну тех но ло ги ју.

2. УТИ ЦАЈ ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ НА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ,  
РАД НЕ ОД НО СЕ И РАД НО ПРА ВО

Ин фор ма тич ка тех но ло ги ја олак ша ва и убр за ва рад, те по ве ћа ва про-
дук тив ност. Не ка да огром не ма ши не и фа брич ке ха ле мо же да за ме ни је дан 
ро бот или сна жни ји ра чу нар. Чи та ве ар хи ве и то не па пи ра да нас мо же да 
по хра ни ве ћи хард диск, а по да ци мо гу да се скла ди ште и из ван по го на по-
сло дав ца – у „обла ци ма” (тзв. Cloud тех но ло ги ја). 

Ипак, ди ги тал на опре ма не за ме њу је са мо за ста ре лу опре му, већ ис ти-
ску је и за по сле не. За хва љу ју ћи „ди ги та ли за ци ји ра да” мно ги по сло ви не ста-
ју. Ди ги тал ни рад изу ску је мно го ма ње стал но за по сле них. Пре ма Бру ге лу, 
услед про це са ау то ма ти за ци је ра да под ути ца јем ди ги та ли за ци је, у зе мља ма 
ЕУ у на ред них два де сет го ди на по сто ји ри зик гу бит ка 40-60% по сло ва.6 У 
том по гле ду на ро чи то је ра њив ру тин ски и јед но став ни ји рад, по што су ова-
кви по сло ви ла ко за ме њи ви тех но ло ги јом, на ро чи то у про из вод ним де лат но-
сти ма. Пред ви ђа се нпр. да ће у ау то ин ду стри ји сва ки дру ги по сао не ста ти 
(у овој де лат но сти се ни во ау то ма ти за ци је кре ће око 90%).7 

Ка да се ра ди о за по сле но сти, ди ги та ли за ци ја има и по зи тив не стра не. 
Отва ра ју се но ви по сло ви и рад на ме ста по ве за ни са ди ги тал ним по сло ва њем 
и ко му ни ка ци јом. При ме ра ра ди, у САД ги ган ти из обла сти ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је за по шља ва ју ве ли ки број број рад ни ка (IBM 350.000 рад ни ка, 
Феј сбук/“Fa ce bo ok“ – 12.000, Гугл/“Go o gle“ – 57.100 рад ни ка).8 У но ве по сло ве 

6 Вид: Bru e gel (2014), The com pu te ri sa tion of Eu ro pean jobs. Pre u ze to iz: Opi nion of the 
Eu ro pean Eco no mic and So cial Com mit tee – Ef fects of Di gi ta li sa tion on the Ser vi ces Sec tor and 
Em ployment, Eu ro pean Eco no mic and So cial Com mit tee, Rap por te ur: Wol fgang Gre if, Co-rap-
por te ur: Han nes Leo, Brus sels, 16 Sep tem ber 2015, <http://www.eesc.eu ro pa.eu /?i=por tal.en.
ccmi-opi ni ons.34826>, тач ка. 5.9. до ку мен та.

7 S. Pfe if fer, 615.
8 Вид: The Fu tu re of Work: Di gi ta li sa tion in the US La bo ur Mar ket, Di rec to ra te Ge ne ral 

for In ter nal po li ci es, Eu ro pean par la ment, March 2016, http://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /Reg Da ta/
etu des/BRIE/2016/578959/IPOL_BRI(2016)578959_EN.pdf, стр. 25. Број за по сле них у Гу глу 
пре у зет је са пре тра жи ва ча „Go o gle” (27. 10. 2016). 



у ве зи са ди ги тал ном тех но ло ги јом спа да ју про из вод ња ин фор ма тич ке опре ме, 
одр жа ва ње ком пју тер ских и мо бил них мре жа, са чи ња ва ње ком пју тер ских 
про гра ма, апли ка ци ја за „па мет не те ле фо не“, по сло ви у ве зи са мо бил ном 
те ле фо ни јом. Ипак, про це нат но вих рад них ме ста је знат но ма њи од оних 
ко ји не ста ју. 

За хва љу ју ћи ин фор ма тич кој тех но ло ги ји про ши ру је се „ме сто ра да“, 
ко је се ви ше не ве зу је са мо за по го не по сло дав ца, већ се рад оба вља у „ки бер-
нет ском про сто ру“, ко ри сте ћи ве штач ке ала те за рад, као што су „и-меј ло ви“, 
„web-са стан ци“, мре же, „сај то ви” за де ље ње „фај ло ва“.9 Све ве ћи број љу ди 
мо же да ра ди бу квал но би ло от ку да, од ку ће или дру гог ме ста на ко јем се 
то ли це тре нут но на ла зи (из сред ста ва пре во за, са ае ро дро ма, ме ста од мо ра). 
Ме ђу тим, ре зул тат ра да на да љи ну ни је са мо про стор на флек си би ли за ци ја, 
већ и „де цен тра ли за ци ја ра да“, од но сно „де ма те ри ја ли за ци ја по сло ва ња и 
по сло дав ца“.10 Док је кла сич на еко но ми ја под ра зу ме ва ла рад по зна тог рад ни-
ка, за по зна тог по сло дав ца, на фик сном ме сту ра да, код „ди ги тал не еко но-
ми је“ све се ра ди „вир ту ел но“,11 пре ко Ин тер не та или дру гих ко му ни ка цио-
них си сте ма, те за по сле ни че сто не ма пред ста ву ни ко је по сло да вац, ни ти где 
се он на ла зи. Кла сич ни по гон или пред у зе ће не по сто ји, већ се рад од ви ја 
не где у етру или на ви ше ме ста (тзв. вир ту ел но пред у зе ће). Ова кве рад ни ке 
на зи ва ју „е-но ма ди“, или „не ви дљи ви рад ни ци“.12 

“Ди ги тал ни рад ни ци” у про се ку ужи ва ју знат но сла би ју пра ву за шти-
ту не го стал но за по сле ни. По што стал но, фик сно рад но ме сто и пред у зе ће 
у мно гим де лат но сти ма гу бе зна чај, све ви ше се од сту па од тра ди ци о нал ног 
по ла зи шта рад ног од но са – ко ји је под ра зу ме вао ве ли ки број стал но за по сле-
них, ко ји ра де у про сто ри ја ма по сло дав ца.13 Ве ли ки број за по сле них пре ба-
цу је се у ста тус „са мо за по сле них“, а но ва ли ца се не за по шља ва ју. Уво де се 
но ви на чи ни ре гу ли са ња рад ног ан га жо ва ња, за ко је је ка рак те ри сти чан ве-
ли ки уплив уго во ра гра ђан ског пра ва. За то све га ово га мно ги сма тра ју да је 

9 У пи та њу су из ра зи ко је је те шко пре ве сти на наш је зик, те су не ки тер ми ни већ за-
жи ве ли у стра ној фор ми у упо тре би.

10 Вид: E. Ales, 3.
11 Реч „вир ту ел но“ озна ча ва не што што ни је ствар но, али мо же има ти ре ал не по сле-

ди це. Вид: Fmk16108’s Blog, Just anot her Wor dPress.com  we blog, 28 no vem bar 2008, <https://
fmk16108.wor dpress.com /2008/11/28/za sto-je -vir tu al no-stvar no-i-ne stvar no/> 

12 Mij ke Ho u wer zijl, Di gi ta li za tion and Mo bi ity of EU-Wor kers/Ser vi ces, Eu ro pean La bo ur 
Law Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, the Ha gue, 2015, стр. 3.

13 О по сле ди ца ма ди ги та ли за ци је у обла сти рад ног од но са ви де ти нпр. ви ше: Ger many: 
Ef fects of di gi ta li sa tion on the la bo ur mar ket and wor king con di ti ons, Eu ro pean Fo un da tion for 
the Im pro ve ment of Li ving and Wor king Con di ti ons, 21. 10. 2015, <http://www.eu ro fo und.eu ro pa.
eu /ob ser va to ri es/eur work/ar tic les/wor king-con di ti ons-in du strial-re la ti ons/th e-ef fects-of -di gi ta li-
sa tion-on -th e-la bo ur-mar ket-and -wor king-con di ti ons-0>; Ajay Agra wal, John Hor ton, Ni co la 
La ce te ra, Eli za beth Lyons, Di gi ta li za tion and the con tract la bo ur mar ket: a re se arch agen da, Cam-
brid ge, 2013, <http://www.nber.org/pa pers/w19525.pd f> 
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по треб но да се пре и спи та и „флек си би ли зу је“ по јам рад ног од но са, „за по сле-
ног“, „по сло дав ца“, „пред у зе ћа“. Алеш ис ти че да је нео п ход на тран зи ци ја 
од „тра ди ци о нал ног“, ка „ди ги та ли зо ва ном ра ду“, ко ји ће би ти дру га чи је 
прав но тре ти ран и ре гу ли сан.14 

Из ме ђу оста лог, по треб но је про ши ри ти по јам „за по сле ног” и „рад ни ка“. 
По је ди ни те о ре ти ча ри пред ла жу и уво ђе ње пој ма „е-рад ник” (елек трон ски 
рад ник).15 У окви ру то га мо ра ће се пре и спи та ти и де фи ни ци ја са мо за по сле-
ног ли ца, бу ду ћи да су мно ги ко ји ра де као са мо за по сле ни пре ко Ин тер не та, 
у ства ри трај но за ви сни од по сло дав ца или ви ше по сло да ва ца за ко је ра де. 
Иа ко је код ове ка те го ри је ин те гра ци ја у рад ну сре ди ну дру га чи ја не го код 
кла сич них за по сле них, као и ни во и вр ста суб ор ди на ци је (што су две бит не 
ка рак те ри сти ке рад ног од но са), оне ипак по сто је, са мо су мо ди фи ко ва не.16 

Рад на да љи ну унео је кон фу зи ју и у по јам по сло дав ца. Код ди ги тал них 
об ли ка ра да че сто ни је ја сно: ко је по гло да вац, где се на ла зи, да ли тај су бјект 
пру жа са мо услу ге по ве зи ва ња кли је на та и ли ца ко ја пру жа ју услу ге или је 
„скри ве ни по сло да вац“. За то је по треб но да се ре де фи ни ше и оса вре ме ни по-
јам по сло дав ца. То је је ди ни на чин да се обез бе ди за шти та свих оних ко ји 
ра де за „плат фор ме“, „мре же“ и „вир ту ел не по сло дав це“, и да се спре чи из бе-
га ва ње за кон ских оба ве за пре ма др жа ви.17 

Аме рич ко пра во је по че ло да се ба ви овим пи та њи ма још пре пе де се так 
го ди на, те је у суд ској и управ ној прак си на ста ла док три на о „ко лек тив ном 
по сло дав цу“.18 У САД се раз ли ку ју пој мо ви: „здру же ни по сло да вац“, „за кон-
ски по сло да вац“, „ди рект ни по сло да вац“, „при мар ни по сло да вац“, „се кун-
дар ни по сло да вац“, „кли јент по сло да вац“.19 Флек си бил но ту ма че ње пој ма 

14 Вид: E. Ales, 2.
15 M. Ho u wer zijl, 8.
16 Не дав но је нпр. у Бри та ни ји до не та пре су да пре ма ко јој во за чи ко ји ра де за плат фор-

му „Убер” ни су са мо за по сле ни, већ се мо ра ју тре ти ра ти као за по сле на ли ца (а Убер се сма-
тра по сло дав цем). Вид: Uber dri vers win key em ployment ca se, BBC News, 28. Oc to ber, 2016, 
http://www.bbc.com/news/bu si ness-37802386;

17 Вид: Je re mi as Prassl, Di gi ta li sa tion, Self-em ployment and Pre ca ri o us Work: Re cent De-
ve lop ments in then UK, pre zen ta ci ja, Eu ro pean La bo ur Law Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, 
Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, the Ha gue, 2015; С. Ја ша ре вић, Ути цај ди ги та ли за ци је на 
рад не од но се, Ме ђу на род но са ве то ва ње „Ак ту ел но сти гра ђан ског и тр го вач ког за ко но дав-
ства и прав не прак се, Све у чи ли ште у Мо ста ру – Прав ни фа кул тет, Не ум, 17-19. 6. 2016, обј. 
у збор ни ку ра до ва са Са ве то ва ња, Мо стар, 2016, стр. 282-290.

18 По ред су до ва, од лу ке од зна ча ја за прак су рад них до но са у САД до но си и На ци о-
нал ни од бор за рад не од но се (Na ti o nal La bor Re la ti ons Bo ard – NLRB).

19 Вид: C. Bec ker, Cra ig Bec ker, La bor Law Out si de the Em ployment Re la tion, Te xas Law 
Re vi ew 1995-1996, p. 1527. стр. 1544, 1548, 1556, 1560; Tyler S. La ug hing ho u se, Ho u se Bill Aims 
To Re ver se NLRB’s Ex pan ded “Jo int Em ployer ” De fi ni tion, Oc to ber 29, 2015, McGu re Wo ods, 
La bo ur Re la ti ons To day, <http://www.la bor re la ti on sto day.co m/2015/10/ar tic les/ho u se-of -re pre-
sen ta ti ves/ho u se-bill-aims-to-re ver se-nlrbs-ex pan ded-jo int-em ployer -de fi ni tion/>
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по сло дав ца у прак си олак ша ва за шти ту рад ни ка. На и ме, за хва љу ју ћи то ме 
не мо же да се до го ди да се не зна ко је по сло да вац ако је не ко ли це рад но 
ан га жо ва но под усло ви ма ко ји од го ва ра ју рад ном од но су, без об зи ра на то 
што ра ди на ати пи чан на чин. 

Про бле ми у ве зи са пој мом по сло дав ца по ја ви ли су се и у ве зи са при ме-
ном рад ног за ко но дав ства ЕУ. Та ко нпр. Ди рек ти ва о ко лек тив ним от ка зи ма, 
бр. 98/59, ве зу је по јам по сло дав ца за фи зич ку ло ка ци ју. По је ди ни те о ре ти-
ча ри се пи та ју шта је са „вир ту ел ним фа брич ким хо ло ви ма“. Суд прав де је 
ра ни је од ре дио да се по сло дав цем мо же сма тра ти и по гон и пред у зе ће ко ји 
не мо ра да има за кон ску, еко ном ску, фи нан сиј ску, ад ми ни стра тив ну или тех-
но ло шку ау то но ми ју, као и да по јам „ком па ни ја“ мо же да суп сти ту и ше „преду-
зе ће“.20 Ме ђу тим, Суд се још увек ни је из ја снио о „плат фор ма ма“, „оnline“ 
по сло дав ци ма и слич ним об ли ци ма ра да. 

3. УТИ ЦАЈ ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ НА УСЛО ВЕ И НА ЧИН  
ОБА ВЉА ЊА РА ДА 

Ути цај ди ги та ли за ци је на усло ве ра да је знат но ве ћи не го што се то на 
пр ви по глед мо же уо чи ти. Она са јед не стра не мо же да бу де ве о ма ко ри сна 
за за по сле не – та ко што олак ша ва рад, а са дру ге стра не, мо же да бу де из вор 
по ја ча не екс пло а та ци је и уру ша ва ња рад них стан дар да. Да ли ће се ди ги та-
ли за ци ја по зи тив но или не га тив но од ра зи ти на по ло жај за по сле них, за ви си 
пр вен стве но од при сту па ко ји пре ма но ви на ма ко је до но си има ју по сло дав ци 
и др жа ва. Зна чај ну уло гу мо гу да има ју и син ди кал не ор га ни за ци је и за по сле-
ни, ко ји не тре ба па сив но да по сма тра ју тренд уру ша ва ња пра ва рад ни ка. 

Ди ги та ли за ци ја ути че по зи тив но на ор га ни за ци ју и мо бил ност ра да.21 
На ста ју но ве фор ме ра да, по ве ћа ва се мо гућ ност да ви ше за по сле них де ли 
је дан по сао (job sha ring) или да се рад из во ди груп но (пре ко „плат фор ми“ 
– тзв. плат фо р ми за ци ја ра да).22 Ја вља се и но ви по јам – „рад но ме сто у џе пу“ 
(рад ис кљу чи во уз по моћ мо бил ног те ле фо на). 

Ди ги та ли за ци ја је омо гу ћи ла и да се по ја ве но ве фор ме ра да. То су нпр: 
„те ле рад“ или рад на да љи ну (te le work), „агил ни рад” или „мо бил ни рад“ 

20 Слу чај: At hi na i ki Char to po i ia AE v Pa na gi o ti dis and ot hers, 270/05; [2007] IR LR 284 
(ECJ) пар. 18. Суд се по зи ва и на сво ју ра ни ју од лу ку – Roc kfon was <http://eur lex.eu ro pa.eu /
Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do ?ur i=CE LEX:62005J0270:EN :HTML>. Вид: E. Ales, op. cit, стр. 7. 

21 Вид: Bernd Wa as, Di gi ta li sa tion and its Im pli ca ti ons for La bo ur Law – A le gal over vi ew, 
pre zen ta ci ja, Eu ro pean La bo ur Law Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur 
Law, the Ha gue, 2015.

22 Вид: Di gi ta li za tion and Mo bi ity of EU-Wor kers/Ser vi ces, Eu ro pean La bo ur Law Net work 
– 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, the Ha gue, 2015 стр. 2.
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(agi le work/ICT ba sed mo bi le work) „ма сов ни или груп ни рад“ – пре ко „плат-
фо р ми“ (Crowd Em ployment).23 

Те ле рад/ра д на да љи ну је био пр ви об лик ра да ко ји је на стао на ба зи 
ди ги та ли за ци је. Го ди не 2002. го ди не ре гу ли сан је у Европ ској уни ји – Европ-
ским оквир ним спо ра зу мом о ра ду на да љи ну. Пре ма чл. 2. тог до ку мен та: 
„Рад на да љи ну (те ле рад) је фор ма ор га ни зо ва ња и вр ше ња ра да уз упо тре-
бу ин фор ма ци о не тех но ло ги је, у окви ру уго во ра о ра ду/рад ног од но са, где 
се рад, ко ји би се ина че оба вљао у про сто ру по сло дав ца, вр ши из ван тих по-
го на на ре дов ној ба зи.”24 По сло дав ци су у овој вр сти ра да ви де ли про стор за 
флек си бил ни је по сло ва ње и јеф ти ни ју ор га ни за ци ју ра да. За по сле ни ма је 
до нео мо гућ ност да ра де у опу ште ни јој ат мос фе ри (од ку ће) и да бо ље ускла-
де сво је по ро дич не и про фе си о нал не оба ве зе. Ове вр ста ра да је у стал ном 
по ра сту. У Евр оп ској уни ји се углав ном при ме њу је код 1-4 % за по сле них 
као стал ни вид ра да (до 9% – у Че шкој), а око 5-15% рад не сна ге ра ди на 
да љи ну до че твр ти не рад ног вре ме на.25 

Од на стан ка „те ле ра да” мо гућ но сти ра да из ван про сто ри ја по сло дав ца 
су се до дат но раз ви ле, за хва љу ју ћи по јеф ти ње њу ин фор ма ци о не тех но ло ги је, 
убр за њу ра да ра чу на ра, раз во ју мо бил не те ле фо ни је, ши ре њу Ин тер не та. 
На ста је „агил ни рад” или „мо бил ни рад за сно ван на ин фор ма ци о ној тех но-
ло ги ји“. Kod „мо бил ног ра да“, за по сле ни мо гу да ра де од ку ће, из сред ста ва 
пре во за, из из најм ље ног про сто ра (тзв. мо бил на кан це ла ри ја), од но сно, би ло 
от ку да, део рад ног вре ме на или пу но рад но вре ме. Овај об лик ра да ка рак-
те ри шу ве ли ка ау то но ми ја и флек си бил ност, ко ји омо гу ћа ва ју рад ни ку бо љи 
жи вот но-рад ни ба ланс. 

Иа ко је на пр ви по глед „агил ни рад” сли чан „те ле ра ду“, упра во у кон-
тек сту ње го вог ко ри шће ња ја вља ју се зна чај не раз ли ке. Пре ма Бар бе ри, 
„те ле рад ни ци” обич но ра де са јед ног ме ста и то са ми, а „агил ни рад ни ци” 

23 Вид: New forms of em ployment, Eu ro pean Fo un da tion for the Im pro ve ment of Li ving and 
Wor king Con di ti ons, Du blin, 2015; С. Ја ша ре вић: Но ве фор ме ра да у Европ ској уни ји, Хар мо-
ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је/Har mo ni sa tion of Ser bian and 
Hun ga rian Law with the Eu ro pean Union Law, Но ви Сад, 2015, стр. 281-298; Mar zia Bar be ra, 
Re cent De ve lop ments in Italy: Agi le Wor king, pre zen ta ci ja, Eu ro pean La bo ur Law Net work – 8 th 
An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, the Ha gue, 2015.

24 О пој му „те ле ра да” ви де ти: Реч ник со ци јал не си гур но сти, Са вет Евро пе, Стра збур, 
2006, стр. 33 (Рад на да љи ну), <http://www.coe.int/t/dg3/sscssr%5CSo ur ce%5CGlossSERBcyril-
lic.pdf >, као и: Fra me work Agre e ment on Te le wo rk, 2002, <http://www.ue ap me.co m/docs/jo-
int_po si tion/Te le work%20agre e ment.pdf; Im ple men ta tion of the Eu ro pean Fra me work Agre e ment 
on Te le wo rk, Re port by the Eu ro pean So cial Part ners, adop ted by the So cial Di a lo gue Com mit tee 
on 28 Ju ne 2006, Sep tem ber 2006, <http://re so ur ce cen tre.etuc.org/lin ked_fi les/do cu ments/Fra-
me work%20agre e ment%20on%20te le work%20EN .pd f>

25 Ви де ти та бе лар ни при каз у: Te le work in the Eu ro pean Union, Eu ro pean Fo un da tion 
for the Im pro ve ment of Li ving and Wor king Con di ti ons, Du blin, Ire land, 2010, <http://www.eu-
ro fo und.eu ro pa.eu /si tes/de fa ult/fi les/ef _fi les/docs/ei ro/tn 0910050s/tn 0910050s.pd f>, стр. 14.
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у ин тер ак ци ји са дру ги ма.26 Она та ко ђе ви ди „те ле рад ни ке” као ра њи ве и 
не за до вољ не,27 а „мо бил не рад ни ке“, као агил не, ино ва тив не, ве ште, за до-
вољ не, мо ти ви са не.

Агил ни рад се све ви ше ко ри сти, на ро чи то у раз ви је ним зе мља ма. Пред-
ви ђа се да ће до 2020. го ди не јед на тре ћи на свет ске рад не сна ге би ти за по сле-
на у не кој фор ми „on li ne” ра да (пре ко Ин тер не та), а по сто је про це не да ће 
ова кав рад до сти ћи и 50% рад не сна ге.28 Ево и не ких при ме ра. У ком па ни ји 
„CI SCo” 90% за по сле них ра ди из ван пред у зе ћа нај ма ње је дан дан не дељ но, 
а 32% стал но. У пред у зе ћу „Ac cen tu re” два да на у не де љи рад ни ци мо гу да 
ра де ода кле хо ће, у ком па ни ји „GM Po wer tra in” за по сле ни де сет да на у го-
ди ни мо гу да иза бе ру ода кле ће ра ди ти. У „Unic re dit”-у за по сле ни је дан дан 
не дељ но има ју пра во из бо ра ме ста ра да.29 У Хо лан ди ји је ова кав рад на ро чи-
то за сту пљен код обра зо ва ни јих за по сле них, та ко да њих 1/3 има пра во да 
ра ди бар је дан дан не дељ но од ку ће.30 У САД нај ма ње 30 ми ли о на ли ца ра ди 
нај ма ње јед ном не дељ но од ку ће, а 3 ми ли о на ни кад не иде у кан це ла ри ју. 
Та ко ђе, 70% за по сле них ра ди ре дов но са ал тер на тив них ло ка ци ја.31

Ма сов ни – груп ни рад пред ста вља јед ну од нај ве ћих но ви на на ра ду за-
хва љу ју ћи ди ги тал ној тех но ло ги ји. Углав ном се ко ри сти у сек то ру услу га 
или кре а тив ним де лат но сти ма. Функ ци о ни ше та ко што се са чи ња ва ју ви р-
ту ел не „плат фо р ме“ ко је ор га ни зу ју за јед нич ки – ма сов ни рад љу ди ши ром 
све та на од ре ђе ном за дат ку, про јек ту, кре и ра њу про из во да или пру жа њу 
услу га.32 По сло ви се пре ко „плат фор ми“ оба вља ју по пра ви лу за дру гог по сло-
дав ца (ко ри сни ка) или кли јен та, ко ји са ли цем ко је вр ши рад нај че шће не ма 

26 Вид: M. Bar be ra, 3. и пре зен та ци ја истог тек ста са исто и ме не Кон фе рен ци је.
27 Бар бе ра по ми ње и став из го ре по ме ну те сту ди је о „те ле ра ду“ – Евр оп ске фон да-

ци је о жи вот ним и рад ним усло ви ма, на стр. 3, где се ка же да су рад ни ци на да љи ну че сто 
дис кри ми ни са ни у од но су на оне у уре ди ма, у по гле ду рад ног вре ме на, стан да р да рад ног 
ме ста, при сту па тре нин гу, над зо ра у по гле ду при ме не про пи са о здра вљу и без бед но сти. 
Вид: M. Bar be ra, и: Te le work in the Eu ro pean Union, 15-18.

28 Вид: Sa skia Sas sen, Di gi ti za tion And Work: Po ten ti als and Chal len ges in Low-Wa ge La-
bor Mar kets, Green Tem ple ton Col le ge, Uni ver sity of Ox ford, on 10 March 2016. <http://www.
sa ski a sas sen.co m/PDFs/pu bli ca ti ons/di gi ti za tion-an d-work.pdf>, str. 6. 

29 M. Bar be ra, стр. 2 по ме ну тог струч ног тек ста и стр. 2 на ве де не пре зен та ци је. 
30 Вид: Gu us He er ma van Voss, Re cent De ve lop ments in the Net her lands, Eu ro pean La bo ur 

Law Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, the Ha gue, 2015, стр. 2.
31 Вид: S. Sas sen, 3. 
32 О „ма сов ном ра ду“ вид: Kit tur, J. V., Nic ker son, M. S. Be rn stein, E. M. Ger ber, A. Shaw, 

J. Zim mer man et al, The fu tu re of crowd work, Stan ford Uni ver sity, Stan ford, USA, 2013; Mar tin 
Ri sak, Crowd wor king: to wards a „new“ form of em ployment, Eu ro pean La bo ur Law Net work – 7 
th An nual le gal se mi nar, New Forms of Em ployment and EU Law; New forms of em ployment, 
Eu ro pean Fo un da tion for the Im pro ve ment of Li ving and Wor king Con di ti ons (EU RO FOND), 
Du blin, 2015 <http://www.eu ro fo und.eu ro pa.eu /pu bli ca ti ons/re port/2015/wor king-con di ti ons-la bo ur- 
-mar ket/new -forms-of-em ployment>, стр. 106; Jan Mar co Le i me i ster, New forms of em ployment 
and IT – Crowd so ur cing, пре зен та ци ја на: Eu ro pean La bo ur Law Net work – 7 th An nual le gal 
se mi nar, New Forms of Em ployment and EU Law. 
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ни ка кав кон такт. Кли јен ти („по сло дав ци ко ри сни ци“) не ма ју ни ка кву ди рект-
ну ве зу, ни ти прав ни од нос са рад ни ком, већ је плат фо р ма тзв. по сло да вац и 
она ис пла ћу је ове „ви р ту ел не рад ни ке“. Нај по зна ти ји при ме ри ра да пре ко плат-
фор ми су Убер (Uber),33 Ама зонс Ме ка никл Турк (Ama zon’s Mec ha ni cal Turk). 

До бру стра ну ова квог на чи на ра да предста вља то што ли ца мо гу да 
стек ну би ло ка кву за ра ду ако су не за по сле на, да оства ре до дат но при ма ње 
или по сте пе но сти чу про фе си о нал но ис ку ство. Ло ша стра на ра да пре ко 
„плат фо р ми“ је не ста бил ност при хо да и по сла, и од су ство би ло ка кве кон тро-
ле од но са рад ник-по сло да вац. Ге не рал но, за јед нич ка ка рак те ри сти ка овог и 
на ве де них но вих об ли ка ра да уз по моћ ди ги тал не тех но ло ги је је да су углав-
ном прав но не у ре ђе ни, те за то рад но ан га жо ва на ли ца обич но ни су при ја вље-
на и не ужи ва ју прав ну за шти ту екви ва лент ну за по сле ни ма у рад ном од но су 
(та ко ђе не ма ју ни со ци јал но оси гу ра ње).34 

По ред на ве де ног, ди ги та ли за ци ја је у област усло ва ра да уне ла и низ 
дру гих но ви на. Пре ма Фај фе ро вој (Pfe if fer), ди ги та ли за ци ја има ве ли ки ути-
цај на „со ци јал не аспек те ра да”: по ја ча ва по де ље ност рад не сна ге, ути че на 
вред ност ра да и пла ћа ње (ко је је сла би је не го код тра ди ци о нал но за по сле них), 
со ци јал не од но се из ме ђу су бје ка та ра да, фор мал не ква ли фи ка ци је ко је се 
тра же од за по сле них (зах те ва се по зна ва ње ра да са ин фор ма тич ком тех но-
ло ги јом), ау то но ми ју рад ни ка, ди на ми ку ра да, кон тро лу (за по сле ни се мо гу 
над зи ра ти 24 са та), ре гу ли са ње за по сле ња, ор га ни зо ва ње рад ни ка – гу би се 
ко хе зи ја за по сле них (по што не ра де за јед но или се уоп ште не по зна ју).35 

Јед ну од по зи тив них стра на ди ги та ли за ци је ра да пред ста вља то што 
до при но си „по ми ре њу по ро дич ног и про фе си о нал ног жи во та“, од но сно лак-
шем ускла ђи ва њу по ро дич них и про фе си о нал них оба ве за (омо гу ћа ва рад од 
ку ће, то ком пу то ва ња, „флек си бил но рад но вре ме“).36 Та ко ђе, сма њу ју се 
пут ни тро шко ви, ра сте про дук тив ност,37 опа да ју за га ђе ње и гу жве у гра до ви-
ма до ко јих до ла зи због пре во за на по сао. Уна пре ђе ни од нос из ме ђу чо ве ка 
и ма ши не до но си и низ по бољ ша ња у ра ду и жи во ту за ли ца са ин ва ли ди те-
том. Из ме ђу оста лог, ди ги та ли за ци ја им омо гу ћу ва да ра де од ку ће и да во де 
про дук ти ван жи вот, што без опре ме не би мо гли.38 

33 Плат фо р ма Убер функ ци о ни ше ши ром све та (где гра ђа ни вр ше пре воз за на кна ду, 
уме сто так си ја), а нпр. са мо у САД оку пља 160.000 во за ча, ко ји су пре ко пат фор ме у по след-
ња три ме се ца 2014. го ди не за ра ди ли 656,8 ми ли о на до ла ра. The Fu tu re of Work: Di gi ta li sa tion 
in the US La bo ur Mar ket, 27.

34 Вид: Cat he ri ne Ber nard, Non-stan dard em ployment: what can the EU do?, Eu ro pean La-
bo ur Law Net work – 7 th An nual le gal se mi nar, New Forms of Em ployment and EU Law, стр. 1. 

35 Та бе лар ни при каз ових про ме на ви де ти у: Sa bi ne Pfe if fer, 615.
36 Вид: S. Sas sen, 4.
37 Нпр. Хер ма на во ди да рад на да љи ну по ве ћа ва за 15-25% про дук тив ност – за по сле-

ни ина че гу бе на по слу око 2,1 сат днев но из ра зних раз ло га. Gu us He er ma van Voss, 2.
38 Је дан од по зна тих при ме ра је чу ве ни фи зи чар Сти вен Хо кинг (Step hen Haw king), 

ко ји је го ди на ма не по кре тан, али за хва љу ју ћи тех но ло ги ји се успе шно ба ви на уч ним ра дом 
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У не ким сег мен ти ма рад них од но са ди ги та ли за ци ја има про тив реч ну 
уло гу – и по зи тив ну и не га тив ну. Са јед не стра не за хва љу ју ћи ди ги та ли за-
ци ји по ве ћа ва се ау то но ми ја за по сле них, а са дру ге, омо гу ћа ва „то тал ну кон-
тро лу“. Ккод рад ни ка ко ји ра де уз по моћ ин фор ма тич ке тех но ло ги је не ста-
ју ли ми ти рад ног вре ме на, те су стал но до ступ ни по сло дав цу. Рад но вре ме 
ове ка те го ри је је не мо гу ће кон тро ли са ти (тзв. си стем рад ног вре ме на на 
по ве ре ње).“ Као што Реј за па жа, на сту пио је но ви „зној ни си стем“. Гу би се 
гра ни ца по сао/ку ћа, та ко што су за по сле ни „on li ne” до ступ ни по сло дав цу 
24 ча са. Елек трон ске по ру ке (меј ло ви, СМС) сти жу и у вре ме ка да се не ра ди, 
но ћу, ују тру, ви кен дом, на од мо ру. За по сле ни не ма ни тре ну так мен тал ног 
од мо ра. Пе ри о ди ак тив но сти по чи њу од мах ују тру за хва љу ју ћи СМС и и-мејл 
по ру ка ма (Реј овај тренд на зи ва „рат с вре ме ном”).39 За по сле ни по ста ју „ро-
бо ви ди ги тал не тех но ло ги је“. Као ис ход ова квог ду го трај ног ра да на сту па 
тзв. са го ре ва ње за по сле них.40 

Уви ђа ју ћи не га тив не по сле ди це ова кве прак се, на пред ни по сло дав ци 
по че ли су да уво де за бра не елек трон ског ко му ни ци ра ња са за по сле ни ма из ван 
рад ног вре ме на, ви кен дом (по ру ке се усме ра ва ју на по себ не сер ве ре и сти жу 
пр вог рад ног да на), но ћу, за вре ме го ди шњег од мо ра. У том кон тек сту го во-
ри се о но вом пра ву за по сле них – „пра ву на ис кљу чи ва ње/дис ко нек то ва ње“.41

Је дан од нај но ви јих по ку ша ја у том прав цу учи ни ла је ове го ди не ком-
па ни ја Вир жин ер лајнс (Vir gin Air li nes), ко ја спро во ди ме ре „ди ги тал ног де-
ток са” за по сле них у кан це ла ри ја ма у Аме ри ци и Ве ли кој Бри та ни ји. Од 10 
са ти ују тру до по дне ва, око 200 рад ни ка оста је без при сту па и-мејл по шти 
та ко што се сер вер у пот пу но сти га си, а све у ци љу да се уме сто елек трон ски, 
по ру ка по ша ље „ли цем у ли це“. То ком два са та рад ни ци се под сти чу да на-
пу сте сво ја рад на ме ста и сто ло ве, оду до те ре та не у ком па ни ји или да се 
дру же то ком шет ње. „Че ста је си ту а ци ја да рад ни ци се де на два ме тра јед ни 
од дру гих, а упр кос то ме ша љу и-мејл, уме сто да јед но став но по при ча ју“.42 

и об ја вљи ва њем књи га. Вид нпр: Сти вен Хо кинг: те ло у ко ли ци ма, ми сли у зве зда ма, Ве чер-
ње но во сти On li ne, 01. mart 2015, < http://www.no vo sti.rs /ve sti/kul tu ra.71.html:536011-Sti ven-
-Ho king-Te lo-u-ko li ci ma-mi sli-me dju-zve zda ma> 

39 Вид: Jean-Em ma nuel Ray, Im pacts of Di gi ta li sa tion on the re gu la tion of Wor king Con-
di ti ons, Eu ro pean La bo ur Law Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur 
Law, the Ha gue, 2015, стр. 9, 13.

40 Вид: Jean-Em ma nuel Ray, 4, 5.
41 Ви де ти нпр: Спо ра зум од фе бру а ра 2014. го ди не ком па ни је „Re u ni ca“ – Фран цу ско 

дру штво за здрав стве но и пен зиј ско оsигурање (пре ма ко јем за по сле ни не мо гу да при ма ју 
по слов не по ру ке то ком ви кен да, пла ће ног оду ства, бо ло ва ња, го ди шњег од мо ра). У но вој 
ре гу ла ти ви „Mer ce des“-a пред ви ђа се при нуд на дис ко нек ци ја по сле 19 са ти и бри са ње елек-
трон ских по ру ка то ком од су ства, а „Vols wa gen“ је про пи сао бло ки ра ње при сту па сер ве ри ма 
из ме ђу 18:15 и 7 са ти ују тру. Пре ма: Jean-Em ma nuel Ray, 7.

42 Ви де ти текст: Ра ди кал не ме ре: Рад ни ци од ја ви те се, про ше тај те, B92, 10. 10. 2016., 
http://www.b92.net/biz/ve sti/svet.php?yyyy=2016&mm=10&dd=10&nav_id=1186233. 
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Ка да се ра ди о усло ви ма ра да, ме ђу про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју 
„ди ги тал ни рад ни ци“ је и оте жа на кон тро ла спро во ђе ња стан дар да за шти-
те здра вља и без бед но сти на ра ду. Ре ла ти ви зу је се од го вор ност по сло да ва ца, 
по што он са рад ни ком че сто ни је у рад ном од но су, а ли ца ко ја ра де не рет ко 
се на ла зе на ра зним стра на ма све та. 

По ја вљу ју се и но ви фак то ри ри зи ка у ве зи са ра дом, као што су: елек тро-
маг нет ска ра ди ја ци ја (од мо бил ног те ле фо на); не кре та ње услед ве за но сти за 
ра чу нар (што иза зи ва раз не бо ле сти му ску ло ске лет ног си сте ма, ср ча не и мен-
тал не по ре ме ћа је), ри зи ци у са о бра ћа ју (по ја ва са мо во зе ћих ау то мо би ла; прак-
са да за по сле ни раз го ва ра ју на мо бил ни те ле фон или ша љу по ру ке у то ку во-
жње),43 ис цр пљи ва ње – „са го ре ва ње рад ни ка“, услед не ста ја ња гра ни це рад/
по сао (при ли ком се де ња за ра чу на ром ми ши ћи се од ма ра ју, али не и не у ро ни).44

Ди ги та ли за ци ја је омо гу ћи ла и за ни мљи ве екс пе ри мен те у обла сти 
рад них од но са. У Хо лан ди ји је уве де на пот пу но ди ги та ли зо ва на про це ду ра 
от ка зи ва ња и за по шља ва ња у од ре ђе ним слу ча је ви ма.45 Та ко ђе, у овој зе мљи 
го ди не 2015. са чи њен је „Про це сни за кон о упро шћа ва њу и ди ги та ли за ци ји“. 
Циљ је да се фор ми ра „on li ne“ плат фор ма пре ко ко је ће се ре ша ва ти јед но-
став ни ји рад ни спо ро ви. Плат фор ма ће до зво ља ва ти стра на ма да по кре ну 
по сту пак, уне су и пре у зму про це сне до ку мен те, оста вља ју под не ске и до ка зе, 
а усме на рас пра ва ће се евен ту ал но одр жа ва ти са мо јед ном. Рас пра ва ће се 
ор га ни зо ва ти у слу ча ју да стра не има ју по тре бу да об ја сне сво је по зи ци је и 
да се евен ту ал но са слу ша ју све до ци и ве шта ци. Све оста ло ће се де ша ва ти 
у ди ги тал ној фор ми, па и до ста вља ње од лу ке.46

4. ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ЛИЧ НИХ ПО ДА ТА КА  
НА РА ДУ 

У ери оп ште ди ги та ли за ци је за шти та по да та ка на ра ду по ста је све ва жни-
ја и ком плек сни ја. По ред по ме ну те ин фор ма тич ке тех но ло ги је, по ја вљу је је 

43 Ка да се ша ље СМС у то ку во жње про це њу је се да је ри зик од са о бра ћај не не зго де 
23 пу та ве ћи. Вид: Jean-Em ma nuel Ray, 2; B. Wa as. 

44 Као што Раy за па жа, пре ви ше елек трон ских по ру ка (е-меј ло ва) во ди „са го ре ва њу“, те 
ис ти че: „рад ни ци ће уби ти са ми се бе“, а на ро чи то „сло бод ни стрел ци („free lan cers“), ко ји 
пре ви ше ра де ка ко би што ви ше за ра ди ли, без кон тро ле рад ног вре ме на. Jean-Em ma nuel Ray, 
Im pacts of Di gi ta li sa tion on the re gu la tion of Wor king Con di ti ons, пре зен та ци ја, Eu ro pean La bo ur 
Law Net work – 8 th An nual le gal se mi nar, Di gi ta li sa tion and La bo ur Law, the Ha gue, 2015, стр. 3.

45 Го ди не 2014. За ко ном о си гур но сти за по сле ња, пред ви ђе но је да се од 2015. го ди не 
цео от ка зни по сту пак во ди елек трон ским пу тем (у слу ча ју от ка за због еко ном ских раз ло га 
– сма ње ња бро ја рад них ме ста; или от ка за због бо ле сти ду же од 2 го ди не). У тим слу ча је-
ви ма по треб но је одо бре ње Јав не слу жбе за за по шља ва ње, а прет ход ну про ве ру от ка за 
вр ши Слу жба за рад (UWV) или кан то нал ни су ди ја. Вид: Gu us He er ma van Voss, 6. 

46 Gu us He er ma van Voss, 7.
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и све са вре ме ни ја ди ги тал на опре ма за сни ма ње (нпр. „дро но ви“),47 но ви 
уре ђа ји за пра ће ње, те сти ра ње ис ка за за по сле них (по ли граф, те сто ви на ал ко-
хо ли са ност, упо тре бу нар ко ти ка, ге нет ски те сто ви). Мо гућ но сти са зна ва ња, 
чу ва ња, пре но са, кон тро ле, пра ће ња ин фор ма ци ја о за по сле ни ма по ста ју не-
са гле ди ве, те су олак ша не и зло у по тре бе. По след њих го ди на ис пли ва ле су на 
ви де ло мно ге афе ре у ве зи са зло у по тре ба ма лич них по да та ка (нпр. „Ви ки-
ликс“, „Сно у ден“, „Па на ма“). Те афе ре су углав ном ди рект но или ин ди рект-
но по ве за не са ра дом. Не ка да су зло у по тре бље ни лич ни по да ци за по сле них,48 
а че сто су по вре де вр ше не у окви ру рад ног од но са (зло у по тре бље ни су по-
да ци кли је на та, ко ри сни ка услу га или гра ђа на).49 

Иа ко ову област ре гу ли шу мно ги ме ђу на род ни и на ци о нал ни стан дар ди, 
ис по ста ви ло се прав на за шти та ни је за до во ља ва ју ћа, од но сно да си стем има 
„број не пу ко ти не“.50 То ва жи и за за шти ту по да та ка у до ме ну рад них од но-
са, ко ји би мо рао да се оја ча – ква ли тет ни јом и пре ци зни јом ре гу ла ти вом, 
бо љом ко ор ди на ци јом за ин те ре со ва них су бје ка та, еду ка ци јом за по сле них 
и свих гра ђа на о зна ча ју по што ва ња лич них по да та ка као сег мен та пра ва на 
при ват ност.51 Не до ре че но ста ње у овој обла сти и број не афе ре мо ти ви са ли 
су нпр. Европ ску уни ју да ре фор ми ше ре гу ла ти ву о за шти ти лич них по да та-
ка, до но се ћи 27. апри ла ове (2016) го ди не – Пра ви ло о за шти ти по је ди на ца 
у ве зи с об ра дом лич них по да та ка и о сло бод ном кре та њу та квих по да та ка.52 
О зна ча ју ко ји се при да је тој про бле ма ти ци и ком плек сно сти ма те ри је го во ри 

47 Ви де ти нпр. EU Opi nion 01/2015 on Pri vacy and Da ta Pro tec tion Is su es re la ting to the 
Uti li sa tion of Dro nes – WP 231, из 2015. го ди не <http://ec.eu ro pa.eu /ju sti ce/da ta-pro tec tion/ar-
tic le-29/do cu men ta tion/opi nion-re com men da tion/fi les/2015/wp 231_en .pd f>;

48 Нпр. у Не мач кој је 2008. и 2009. го ди не фир ма Лидл (Lidl) два пу та ка жње на због 
по вре де Не мач ког за ко на о за шти ти по да та ка (пр ви пут је ка зна из но си ла 1,9 ми ли о на Евра). 
Ком па ни ја Дој че Бан (De utsche Bahn) је 2009. од го ва ра ла због ма сов ног пра ће ња е-мејл по-
ру ка и ком пју тер ских фај ло ва 173.000 за по сле них, што је чи ни ла без ика квих осно ва за 
сум њу. Вид: Paul De Hert, Hans Lam me rant, Pro tec tion of Per so nal Da ta in Work-re la ted Re la-
ti ons, Di rec to ra te ge ne ral for in ter nal po li ci es, Eu ro pean Par li a ment, 2013, <http://www.vub.ac.
be/LSTS/pub/De hert/491.pdf|>

49 Нај но ви ја афе ра ко ја је од јек ну ла у свет ским ме ди ји ма де си ла се у Ау стра ли ји, у 
Бри збеј ну, где су за по сле ни у про дав ни ци ком па ни је Ејпл (Ap ple), от пу ште ни за то што су 
зло у по тре бља ва ли фо то гра фи је кли јент ки ња (та ко што су оце њи ва ли и ран ги ра ли њи хов 
из глед). Фо то гра фи је су са ми са чи ња ва ли или пре у зи ма ли из уре ђа ја кли је на та ко ји су би ли 
до ста вље ни на оправ ку. Вид: Ap ple Re sponds to Pho to Sha ring Cla ims, New.com.AU, <http://www.
news.com.au/tec hno logy/on li ne/se cu rity/ap ple-ca rin da le-sto re-in-pho to-sha ring-scan dal-em ployee s- 
-ra ting-fe ma le-cu sto mers-bo di es/news-story/d024bb67ef526b8bedf2a5454e64c5fa> (13. 10.2016)

50 Вид: Opi nion of the Eu ro pean Eco no mic and So cial Com mit tee – Ef fects of di gi ta li sa tion 
on the ser vi ces sec tor and em ployment, тач. 4.11. 

51 Ви де ти ви ше: С. Ја ша ре вић: Но ве тен ден ци је у обла сти за шти те лич них по да та-
ка на ра ду у ме ђу на род ном пра ву, Рад но и со ци јал но пра во, Удру же ње за рад но пра во и 
со ци јал но оси гу ра ње Ср би је, Бе о град, 2016, бр. 1, стр. 71.

52 Пра ви ло је об ја вље но у: Of fi cial Jo u r nal (OJ), L 119, 4.5.2016, p. 1–88, 
< http://da ta.eu ro pa.eu /el i/re g/2016/679/oj >
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по да так да се Уни ја уме сто Ди рек ти ве, ко ја је ра ни је ва жи ла за ову област,53 
од лу чи ла да до не се акт ја че прав не сна ге – Пра ви ло.54 При то ме, но ви до ку-
мент има чак 88 стра ни ца тек ста.

5. ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И КО ЛЕК ТИВ НА ПРА ВА ЗА ПО СЛЕ НИХ 

Ди ги та ли за ци ја не ути че са мо на ин ди ви ду ал на, већ и на ко лек тив на 
пра ва за по сле них. Због ди фу зне ор га ни за ци је ра да, по што се по сао углав ном 
не оба вља са јед ног ме ста, сла би со ци јал на ко хе зи ја, те ти ме и ор га ни зо ва-
ност за по сле них. Ди ги тал ни рад ни ци ма хом ни су укљу че ни у син ди ка те, 
ни ти су би ло ка ко ор га ни зо ва ни.55 Због од су ства ко лек тив ног пред став ни ка 
и ко лек тив не за шти те „ди ги тал ни рад ни ци“ су фак тич ки обес пра вље ни, па 
их Реј за то на зи ва“ди ги тал ни про ле те ри јат“.

По што че сто ра де изо ло ва но, уоч љи во је и ма сов но оту ђе ње и оду ство 
со ли дар но сти „ди ги тал них рад ни ка“. Јед на од по сле ди ца та квог ста ња је 
оте жа на пар ти ци па ци ја за по сле них. Док се ин ди ви ду ал но ин фор ми са ње 
„ди ги тал них за по сле них“ мо же ре ла тив но ла ко ор га ни зо ва ти, те шко је за-
ми сли ти ка ко ор га ни зо ва ти ко лек тив но ин фор ми са ње, кон сул то ва ње или 
уче шће у упра вља њу ове ка те го ри је. Је дан од про бле ма је и то што „тра ди-
ци о нал ни рад ни ци“ или те ла не ће би ти вољ ни да у про це су па р ти ци па ци је 
за сту па ју ди ги тал не рад ни ке.56 

Про блем пар ти ци па ци је ди ги тал них рад ни ка већ се ис по љио у Европ-
ској уни ји. Сма тра се да ће се, ка да се ра ди нпр. о ко му ни тар ној ре гу ла ти ви 
о рад нич кој пар ти ци па ци ји, мо ра ти про ши ри ти по јам за по сле ног. На и ме, 
пра во ЕУ пред ви ђа оба ве зно кон сул то ва ње за по сле них ка да је у пи та њу нпр. 
от пу шта ње ви шка за по сле них и у још не ким слу ча је ви ма. Та ко ђе, оба ве зно 
је фор ми ра ње „европ ских са ве та за по сле них“ у „европ ским ком па ни ја ма“. 
Ка ко то обез бе ди ти ако за по сле ни ра де од ку ће или „on li ne“ за европ ске 
ком па ни је из ви ше зе ма ља Евро пе или чак све та?57 

Ка да се ра ди о ко лек тив ним пра ви ма за по сле них, сло же но пи та ње је и 
ка ко ор га ни зо ва ти обу ку и омо гу ћи ти про фе си о нал ни раз вој рад ни ка ко ји 
ра де на да љи ну. Та ко ђе, ка ко их укљу чи ти у ко лек тив не ше ме со ци јал ног оси-
гу ра ња, ако не ра де у ис тој или јед ној др жа ви?

53 Ди рек ти ва бр. 95/46/ о за шти ти ли ца у по гле ду ко ри шће ња њи хо вих лич них по да-
та ка и о сло бод ном кре та њу та квих по да та ка. Об ја вље на у: Of fi cial Jo u r nal (da lje: OJ) L 281, 
23/11/1995, из ме не у док. 32003/R/1882, од 20. 11. 2003.

54 Пра ви ло има ди рект ну оба ве зност и про ход ност пре ма пра ву зе ма ља чла ни ца.
55 Та бе лар ни при каз ових про ме на ви де ти у: S. Pfe if fer, 615.
56 Вид: E. Ales, 4.
57 Вид: E. Ales, 5. и 7.
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Због све га на ве де ног, син ди ка ти би мо ра ли мно го озбиљ ни је да се по-
за ба ве ор га ни зо ва њем „ди ги тал них рад ни ка“. Та ко ђе, тре ба ло би оја ча ти 
со ци јал ни ди ја лог у ци љу ре фор ми са ња рад но прав не ре гу ла ти ве и рад на 
ко лек тив ном пре го ва ра њу, ка ко би се бо ље за шти ти ли рад ни ци уз по моћ 
ин фор ма тич ке тех но ло ги је.58 

У том сми слу, је дан од ефе ка та ди ги та ли за ци је су и но ве те ме у ко лек тив-
ном пре го ва ра њу – нпр. ра ни је по ме ну то „пра во на ис кљу че ње“. При ме ра 
ра ди, у Фран цу ској је ма ја 2012. го ди не у ком па ни ји „Аре ва“ (Are va) за кљу чен 
Ко лек тив ни уго вор ко ји ре гу ли ше „пра во на ис кљу че ње“. Jуна 2013. го ди не 
пот пи сан је Ко лек тив ни ме ђу-ин ду стриј ски уго вор о ква ли те ту рад ног жи-
во та, ко ји пред ви ђа „пе ри о де дис ко нек то ва ња“. Слич ни ко лек тив ни уго во ри 
ја вља ју се и у Не мач кој, Ен гле ској и још не ким зе мља ма.59 

6. ЗА КЉУ ЧАК 

Мо дер на ин фор ма тич ка тех но ло ги ја до не ла је про ме не у све обла сти жи-
во та и ра да. Сте пен „ди ги та ли за ци је све га“ је то ли ко ве ли ки да су по је ди ни 
ау то ри овај про цес на зва ли „ди ги тал ном ре во лу ци јом“, а мо дер ну еко но ми ју 
„ди ги тал ном еко но ми јом“. По ла ко се на зи ре но во дру штво, ко је на зи ва ју – „ди-
ги тал ни ка пи та ли зам“. За „вир ту ел не по сло дав це“, у ова квој „вир ту ел ној еко-
но ми ји“ и „ки бер нет ском про сто ру“, ра де „ди ги тал ни рад ни ци“, ко ји су углав-
ном не ви дљи ви и обес пра вље ни, те их на зи ва ју „ди ги тал ни про ле те ри јат“.

Рад но пра во се спо ро при ла го ђа ва но вим окол но сти ма. По сле ди ца то га 
је да све ве ћи број љу ди у све ту ко ји ра де у „ди ги тал ној еко но ми ји“ оста је не-
за шти ћен, по што се на ла зи из ван окви ра „кла сич не рад не сна ге“ ко ју шти-
ти тра ди ци о нал но рад но за ко но дав ство. За то је по треб но да се пре и спи та и 
ино ви ра кон цеп ци ја рад ног пра ва, а на ро чи то: при ступ ка те го ри ја ма ко је се 
шти те, пој му рад ног од но са, за по сле ног, рад ни ка, са мо за по сле ног и по сло дав-
ца. У про тив ном, мо дер но, „ди ги та ли зо ва но дру штво“, пре тво ри ће се у „за-
јед ни цу обес пра вље них“ – ли ца без со ци јал не и еко ном ске пер спек ти ве. Та кво, 
не ху ма но дру штво, си гур но не пред ста вља је дан од ци ље ва раз во ја ци ви ли-
за ци је, већ ко рак уна зад у од но су на оно што је у на пред ним зе мља ма оства-
ре но кра јем про шлог ве ка. Ди ги тал ну тех но ло ги ју тре ба пре тво ри ти у „при-
ја те ља рад ни ка“ (wor ker fri endly), а не у сред ство но вог ви да екс пло а та ци је. 

58 Не ке ини ци ја ти ве ко је обе ћа ва ју у по гле ду со ци јал ног ди ја ло га о овим ка те го ри ја-
ма бе ле же се у Немачкoj, Хо лан ди ји, Ау стри ји. Вид: Opi nion of the Eu ro pean Eco no mic and 
So cial Com mit tee – Ef fects of di gi ta li sa tion on the ser vi ces sec tor and em ployment, тач. 1.5.4; 1.5.7; 
4.10; 5.7; 5.10.

59 Не ке од слич них уго во ра смо већ по ми ња ли (у фу сно ти бр. 41). Вид: Jean-Em ma nuel 
Ray, 7.
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In flu en ce of Di gi ta li za tion on La bo ur Re la ti ons

Abstract:Mo dern in for ma tion tec hno logy has bro ught a real re vo lu tion in 
all are as of li fe and work. The de gree of “di gi ti za tion” is so gre at that so me aut hors 
call this pro cess “di gi tal re vo lu tion”, and mo dern eco nomy – “di gi ti zed eco nomy.” 
Alt ho ugh it is not so ob vi o us, gra dualy is for ming a new so ci ety – “di gi tal ca pi-
ta lism”. For “vir tual em ployer s”, in the new – “vir tual eco nomy”, work “di gi tal 
wor kers” who are ma inly in vi si ble and de pri ved of the ir la bo ur rights. That’s why 
so me call them – “di gi tal pro le ta ri at”.

La bo ur law is slowly adap ting to the new cir cum stan ces. An in cre a sing 
num ber of pe o ple re main un pro tec ted or po orly pro tec ted. It is ne ces sary to com-
ple tely re-exa mi ne and up da te the tra di ti o nal con cept of la bor law, by ex pan ding 
ac cess of the la bo ur law to the „di gi tal wor kers“, mo der ni zing the con cept of 
em ployment, of an em ployee , wor ker, self-em ployee  and em ployer . Di gi tal tec-
hno logy sho uld be con ver ted in to a “ fel low wor ker” (wor ker fri endly) and not a 
tool of a new form of ex plo i ta ti on. Ot her wi se, mo dern “di gi ta li zed so ci ety” will 
turn in to a “com mu nity of rig htless,” wit ho ut so cial and eco no mic per spec ti ve.

Keywords: la bo ur, la bo ur re la ti ons, di gi ta li za tion, di gi tal wor kers, new forms 
of la bo ur.
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