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I

УОПШ ТЕ О ОДНОСУ РАДНОГ И УПРАВНОГ ПРАВА

Радио право има доста додирних тачака и узајамних односа са 
Управним правом. Ове двије гране права се често узајамно допуњу- 
ЈУ* 1

Управно право, полазећи од органског појма управе, чине прав- 
не норме које се односе на све органе који се могу означити као 
управни органи, и могло би се, као такве, означити право управних 
органа.2 Ако се има у виду функционални појам управе, онда Управ
но право чине норме које се односе на остваривању једне функције,

* Рад примљен: 11. IX 1995.
1 Др Ратко Пешић, Радно право, Београд 1966, стр. 15.
2 Др Павле Димитријевић—Др Ратко Марковић, Управно право, Београд, 1986, 

стр. 111.
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односно које примењују одређени вршиоци управних активности као 
дјела управне функције, што би значило да je то право управе.3

Имајући у виду дјелатност управе у области односа по основу 
рада и у вези са радом а посебно у области остваривања и заштите 
права из односа рада који се развијају из друпггвених односа поводом 
употребе рада неопходно je указати на неке аспекте међусобне ин- 
теракције и односа Радног и Управног права, полазећи од правних 
односа који се успостављају у вршењу функције управе a јављају се 
као управно-правни односи поводом употребе рада између субјеката 
радног односа, односно субјеката Радног права и јављају се као рад- 
но-правни односи који чине основ, поред других основа из односа 
рада, остваривања и заштите права поводом односа рада његових 
субјеката.

Предмет проучавања Управног права обухвата интерне и екстер- 
не правне односе управе: с једне стране, односе управе према њеним 
службеницима односно појединих организащюних јединица управе 
и сл., и с друге стране, однос управе према грађанима и њиховим 
асоцијацијама.4

Радио право, као посебна самостална грана права има свој по- 
себан предмет регулисања и проучавања. То су радни односи.5 
Основну и полазну тачку при одређивању предмета Радног права 
представљају радни односи, који се по свом карактеру и садржини 
издвајају и формирају у посебну трупу друштвених односа коју ре- 
гулише Радио право.6 Радио право нема за предмет свог регулисања 
све односе који настају из употребе рада. Током своје еволуције ова 
грана права je стално проширивала границе свог интересовања и 
прелазила саме границе регулисаньа радних односа. Данае се може 
рећи да Радио право обухвата норме које регулишу како радне од
носе тако и норме које утврБују принципе и институте у вези са 
организацијом рада и радних односа.7

Предмет Радног права су радни односи у ужем смислу, тј. они 
радни односи који непосредно настају између двају субјеката радно- 
-правног односа примјеном људске радне снаге на средствима произ
водив или рада власништва друге особе односно на средства за про
изводи^ и рад који су израз другог облика власништва (иако за

3 Ibidem, стр. 112.
Према др. И. Борковићу, Управно право чине скуп правних правила којима се 

регулишу општа правна питања везана за јавну управу као што су организадаја упра
ве, њено дјеловање и овлашћење, процедура, одговорност носилаца управних функци- 
ја, њихов положај и права, правна средства и начин њиховог коришћења, те систем 
управне контроле (Вшш: Др Велимир Иванчевић, Институције управног права, Загреб 
1983, стр. 6).

4 Др Иво Крбек (Цитирано према: Др Велимир Иванчевић, Институције управ- 
ног права, стр. 6).

5 Др Ратко Пешић, Op. tit., стр. 1.
6 Др A. Балтић—Др М. Деспотовић, Основы Радног права, 1975, стр. 3.
7 Ibidem, стр. 3.
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радни однос je без утицаја питање својине над средствима рада), а 
што у основи значи да су предмет Радног права и односи који на- 
стају или су у вези са радним односом, а то су: 1) индивидуални 
односи из рада као и права и обавезе из радног односа; 2) колектив- 
ни односи из рада и колективни односи који настају или се везују 
за колективне односе из рада; и 3) правни односи и институције 
заштите који се регулишу и признају у вези са индивидуалним и 
колективним односима из рада.8

Могло би се констатовати, на основу претежности којом се обу- 
хвата садржина предмета Радног права и Управног права, да су ос- 
новни и преовлађујући садржај предмета Радног права, радно-правни 
односи, а да су претежни дио садржине Управног права, управно- 
-правни односи.

Док je однос грађанског права према радном праву, постојао 
развојем Радног права и његовим ослобођењем из оквира грађанског 
права, све слабији, дотле je, напротив, однос Радног права према 
Управном праву, развојем радног законодавства и ширењем радних 
односа, бивао све приснији.9

Радио право je, с једне стране, преузело једним дијелом извјесне 
правне односе и прописе који су раније припадали Управном праву. 
То су питања која се тичу радних односа јавних службеника. С друге 
стране, одређена материја регулише се истовремено, у одређеној мје- 
ри и са одређених аспеката, и од стране Радног и Управног права. 
Ово нарочито долази до изражаја у домену организације и поступа- 
ка органа управног надзора а у оквиру њега, посебно инспекцијског 
надзора, као функције органа државне управе, али и Радио право 
посвећује пажњу правном регулисању овог питања и то са стано- 
випгга заштите права радника и заштите липа у радном односу. Рад
ио право се не ограничава само на то да уреди службенички однос 
као однос између два липа која веже уговор о служби, него се бави 
и са свим својеврсним не само приватно-правним него и јавно-прав- 
ним односима који дјелимично настају ipso iure као правна посљеди- 
ua службеничког односа.10 Поред прописа који уређују основни слу
жбенички однос између два даљна стелена (обртног и ванобртног), 
спада у Радио право још и јавно радио право које се бави заштитом, 
осигурањем и радно-правном управом.11 Из Радног права излучена je 
служба која се врши на основу јавно-правног постављења, то je пра
во које се бави вршењем службе јавно-правних органа.12

8 Др Никола Тинтић, Радио u социјално право I, Загреб, 1961, стр. 10.
9 Ibidem, стр. 41

10 Др Стојан Бајић, Основи радног права, Београд, 1937, стр. 4.
11 Ibidem, стр. 4.
12 Ibidem, стр. 4.
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II

РАДНО-ПРАВНИ И УПРАВНО-ПРАВНИ ОДНОС И Њ ИХОВЕ К О РЕЛ АЦ Щ Е  
И РЕФ ЛЕКСЩ Е НА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОДНОСА РАДА

1. Уопште о правном односу

ЛЬуди у свакодневним и разноврсним комуникацијама и актив- 
ностима остварују бројне и различите друштвене односе којима за- 
довољавају сопствене потребе и интересе. Међу таквим друштвеним 
односима јављају се одређени односи од значаја за развијање дру- 
штвеног живота, као односи од општег интереса, који се као такви, 
уређују правом. Такви друштвени односи су правни односи — одно
си регулисани правом. Специфичное тих односа, с обзиром на њи- 
хов предмет и садржину, опредељује њихову форму. Они се као 
такви не издвајају по својој друштвеној садржини него првенствено 
по својој правној форми,13 мада, у суштини, садржина одређује фор
му.

Налазити се у правном односу, то значи налазити се у ситуацији 
у којој имамо право и дужности према другим лицима.14 Правни 
однос je однос узајамног права и правне дужности између овлашће- 
ног и обавезног субјекта — у њему стоје, један према другом, два 
субјекта, односно право једног и правна дужност другог субјекта.15

2. Управно-правни и радно-правни однос и ньихова 
битна својства и елементи

Управа je по својој садржини облик људског рада и испољава 
се као вршење специфичних управних активности људи који дјелују 
као органи државе ради реализације друпггвених цшьева, а што се 
остварује у међусобном односу с другим субјектима који остварују 
своје посебне или личне интересе, a који се односи јављају као облик 
правних односа у виду управно-правних односа, у којима je управа 
снабдјевена овлашћењима за издавање заповијести a други субјект у 
том односу дужношћу понашања са диспозицијом норме којом ce 
уређује дата однос а сходно добијеној заповијести.

Под управно-правним односима ce подразумијевају односи у које 
ступају државни органи, a најчешће органи државне управе, као и 
организаније које врше јавна овлашћења. са појединиима, другим 
организацијама и другим правним лицима у вршењу управне дјелат- 
ности.16 Управно-правни односи су правни односи и имају, у првом

13 Др Павле Димитријевић—Др Ратко Марковић, Op. rit., стр. 183.
14 Др Борђе Тасић, Увод у правне науке, Београд, 1941, стр. 118.
15 Др Тома Живановић, Систем синтетичке фи.аозофије права, том III, Бео

град, 1959, стр. 214.
16 Др Славољуб Поповић, Управно право, Београд 1974, стр. 43.
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реду, сва обиљежја правног односа. МеЬутим, управно-правни одно- 
си имају и своја специфична обиљежја, односно својства, имајући у 
виду предмет и садржину управне функције (послова) у којима се 
они остварују. Ове особености управно-правног односа испољавају 
се, прије света, код начина настанка ових односа. Ови односи наста- 
ју, по правилу и претежно, на основу једностране заповијести издате 
у проиесу вршења управе, путем доношења управног акта. БЬиме се 
одређују овлашћења и дужности за учеснике управно-правног одно
са. Такав акт, којим се конституише управно-правни однос, мора 
бити законит и извршив. МеЬутим, управно-правни однос се оства- 
рује и на основу закона, општег правног акта који садржи општу 
правну ситуацију за чије je испуњење везан настанак одређених 
овлашћења и дужности који се не утврђују управним актом. Управ
но-правни однос, у овом случају, настаје, дакле, ступаньем на снагу 
самог таквог општег правног акта. Специфичност управно-правних 
односа и њихова особена својства, испољавају се и код субјеката 
између којих ce успостављају овакви односи. Taj однос je однос из- 
међу субјекта — вршиоца управних овлашћења који наступа као 
носилац општих интереса, с једне стране, и другог субјекта који ce 
појављује као носилац ужих (посебних — појединачних) интереса, с 
друге стране. Овај однос се успоставља ауторитативним дјеловањем 
субјекта управног овлашћења и као такав je, однос неравноправно
сти. Особеност управно-правних односа огледа се у њиховој садржи- 
ни што je чине овлашћења и обавезе субјеката у тим односима. Овла- 
шћење, као могућност захтијевања одређеног понашања од стране 
другог субјекта заштићена државном принудом, у управно-правним 
односима јавља се двојако: 1) овлашћење субјекта који заступа оп- 
ште интересе и који се не може одрећи ових овлашћења, што значи 
да je то и њихова дужност и 2) овлашћење субјеката који у управ- 
но-правном односу остварују уже (посебне — појединачне) интересе 
— субјективно право. Дужност, у управно-правном односу појављује 
се, такође, двојако: 1) као дужност субјекта који остварује опште 
интересе и 2) као дужност субјекта који остварује уже (посебне — 
појединачне) интересе који су у склоггу са општим интересом утвр- 
Ьеним правом.

Битна својства управно-правног односа су:
— управно-правни односи се успостављају поводом вршегьа 

„управне власти”;
— један од субјеката управно-правног односа увијек мора бити 

вршилац управних овлашћења (орган управе или организација којој 
je повјерено вршење јавних овлашћења). Дакле, управно-правни од
нос се не може засновати између два грађанина;

— управно-правни однос се заснива, не путем споразума као 
волним актом, него на основу једностране, јаче воље субјекта управ
ног овлашћења. Једна страна управно-правног односа обавезује дру
гу страну и против њене воле;
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— воља субјекта управно-правног односа који ce јавља као вр- 
шилац управних овлашћења манифестује ce, најчешће, у форми 
управног акта;

— управно-правни однос не завися од нахођења његових субје- 
ката (странака) већ од испуњења одређених услова и чињеница утвр- 
ђених нормама којим се регулише управно-правни однос, а по прин
ципу диспозиције или принципу офипијелности;

— спорови из управно-правних односа рјешавају се у инстанци- 
оном поступку пред органима више управне власти, или у поступку 
судске контроле управних аката, у управном спору, пред надлежним 
судом.

Радно-правни однос би могао да се дефинише „као врста прав- 
ног односа који подразумева интеракцију (међудејства) правних су- 
бјеката (послодаваца и радника) изражену у предузимању (изврша- 
вању) одређених радњи (приватних радњи, понашања) на раду, у 
вези са радом и поводом рада, при чему радње на раду (у процесу 
рада) радник лично врши код послодавца под његовом управом (за- 
вистан рад) у циљу остваривања одређених резултата (учинака) а 
које (све радње) представљају (чине) њихова (правних субјеката) су- 
бјективна права и правне дужности засноване на позитивним прав- 
ним прописима (објективно право)”.17

Битна својства радно-правног односа су:
— радно-правни односи се успостављају поводом вршења људ- 

ског рада, односно поводом односа на основу рада и у вези са радом;
— добровољност — он претпоставља слободу у погледу засни- 

вања радног односа и истовремено искључује сваки облик принудног 
рада;

— инкорпорација — укључење у организапију, код послодавца, 
као организационо-правна веза за одређено радно мјесто;

— лично обављање рада — радник мора лично извршавати оба- 
везе рада и не може их пренијети на другог;

— субординација — радник се налази у потчињености положаја 
у вршењу рада на основу утврђених правила радног реда;

— онерозност — накнада за рад као право послопримца и оба- 
веза послодавца као пандан послодавчевој обавези да радник лично 
врши одређени рад;.

— правност — радни однос je регулисан правним нормама;
— радни однос између његових субјеката успоставља се на ос

нову њихове аутономне, слободне воље, иако je у пракси остварива- 
ња радног односа на страни послопримца она увијек лимитирана 
потребама егзистенције и ограниченим могућностима друштва за ос- 
тваривање права на рад;

— радно-правни однос обшьежава принцип једнакости његових 
субјеката као израз њихове аутономије воље којим ra успостављају,

17 Др Боривоје Шундерић, Радни однос, шеорија—норма—пракса, Београд 1990, 
стр. 46.
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а за импликациЈу има еквиваленциЈу тог односа на принципу за од- 
ређени рад — правична зарада.

3. Неки битни елементи у сличностима радно-правног 
и управно-правног односа

Радно-правни однос и управно-правни однос су прије свега 
правни односи. Правни однос je онај друштвени однос који je регу- 
лисан правним нормама. Радно-правни однос регулише ce нормама 
Радног права а управно-правни однос се регулише нормама Управ- 
ног права.

Радно-правни однос и управно-правни однос су двострани одно
си. И у једном и у другом односу, учеснини односно субјекти тих 
односа, представљају двије стране. Y радно-правном односу те стране 
су радник и послодавац а у управно-правном односу увијек je, на 
једној страни, орган државне управе или организација која врши 
јавна овлашћења (вршиоци управне власти), а на другој, грађанин, 
организација и друго правно лице.

И радно-правни и управно-правни однос карактеришу одређени 
облици одговорности њихових учесника за противправно вршење, 
повреде прописа или нечињење законом утврђених права односно 
дужности.

И радно-правни и управно-правни однос заснивају се било на 
начелу диспозиције, било на начелу офииијелности њихових носи- 
лаца.

Треба истаћи, с обзиром на могућност да један правни однос 
има истовремено, обиљежје и управно-правног и радно-правног од
носа, случај када се орган управне атасти јавља као субјекат радног 
права (не радног односа) поводом разрјешења одређеног материјал- 
но-правног односа који je настао између учесника радног односа као 
субјеката радног права, у управно-правном односу (о овоме ће бити 
ближе изложено у наредним излагањима).

4. Неки битни елементи у разликама радно-правног 
и управно-правног односа

Док се радно-правни однос карактерише слободом — аутономи- 
јом воље његових субјеката чији се израз у радном праву манифе- 
стује као слобода уговарања и добровољно ступање у радии однос, 
a што je посљедица начела слободе рада, дотле управно-правни од
нос ce заснива једностраном — јачом вољом државног органа одно
сно организације која врши јавна овлашћења у којима они својом 
диспозицијом обавезују друге субјекте на одређено чињење и про- 
тиву њихове воље. Дакле, радно-правни однос карактерише слобод- 
но, аутономно и добровољно заснивање тог односа споразумом воља
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његових субјеката y заснивању радног односа. Воља оба учесника 
код радно-правног односа je формално-правно егалитарна. За разли- 
ку од радно-правног односа, управно-правни однос ce карактерише 
монополом једне стране управно-правног односа као изразом јаче 
воље једног субјекта у том односу — државног органа односно ор- 
ганизације која врши јавна овлашћења, па и у случајевима када ce y 
управно-правном односу рјешава по захтјеву друге странке. Међу- 
тим, и субординација je такође, карактеристика радно-правног одно
са, a након његовог заснивања значи надређеност послодавца одно
сно службодавна према послопримну односно службопримцу, те вр- 
шење рада у складу са радним односима утврђених пословним, од
носно службеним редом. Ова субординација може бити економска и 
правна. За разлику од управно-правног односа гдје je једна страна 
овог односа по јачини израза своје воље и свог положаја увијек у 
надређеном положају са становишта разрјешења управне ствари 
управног односа, дотле ce субординација у радно-правном односу 
јавља само као израз надређености једне стране у процесу вршења 
рада и поштовања пословног реда, а не у односу на положај друге 
стране приликом заснивања радно-правног односа.

Радни однос се заснива споразумом његових учесника, односно 
уговором о раду као правним изразом воље његових субјеката у скла
ду са објективном и статусном ситуацијом.

Управно-правни однос се заснива на основу управног акта — 
рјешења којим се у конкретној управној ствари и на конкретан на
чин од стране државног органа односно организације која врши јав- 
на овлашћења, рјешава одређена управна ствар.

Једна страна управно-правног односа мора увијек бити државни 
орган — организација која врши јавна овлашћења. Друга страна 
управно-правног односа може бити или грађанин (физичко лице) 
или организација (правно лице) или организација која врши јавна 
овлашћења, или пак други државни орган.

Субјекат радног односа, на страни службопримца или посло- 
примца je увијек физичко лице, док на страни послодавца односно 
службодавца може се јавити или правно или физичко лице.

У оквиру статусног положаја субјеката радно-правног и управ
но-правног односа можемо запазити одређене дистинкције и њихове 
појавне облике:

У радно-правном односу, послопримац, с обзиром на карактер 
радног односа као личне везе, мора лично вршити уговорени рад, 
док на страни послодавца, овај субјект радног односа не обавља 
своје функције увијек лично. Послодавац их може пренијети на сво- 
је пуномоћнике који их као његови послопримии. обављају у његово 
име.18

18 „Такови службопримци, и ако обављају све или само део службодавчевих 
функција не постају службодавии, нити губе свој положај службопримца” (Др Стојан 
Бајић, Op. cit., стр. 69).
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Управне акте и управне радње доноси односно проводи, у 
управно-правном односу, у име државног органа или организације 
која врши јавна овлашћења, функционер или друго лице које руко
води органом односно организациям, или службено лице које он 
одреди.19

На страни другог учесника управно-правног односа може се 
наби непосредно учесник односно његов законски заступник ако je 
у питању правно лице, односно ггуномобник ако je у питању физич- 
ко лице.20 Међутим, не значи да по основу пуномобства током тра- 
јања радног односа у поступку заштите права, послодавац и посло- 
примац не могу одређене радње пренијети на вршенье другом лицу 
у своје име, а у складу са општим процесним правилима поступка 
који се примјењује и у процесном радном праву.

Поступак остваривања и заштите права, обавеза и интереса за- 
снованих на основу рада и у вези са радом, субјекти радно-правног 
односа остварују у посебном поступку предвиђеном нормама ауто- 
номног права које доноси послодавац, односно радници у складу са 
принципима тог поступка утврђених законом. Дакле, овдје долази до 
изражаја поступак у заснивању и регулисању радно-правних односа 
путем диспозитивних правних норми. Управно-правни однос регули- 
ше се путем принудних (императивних) норми које доноси државна 
власт, тј. управна власт у домену управних функција.

Мијењање и укидање управно-правног односа заснива се на мо- 
нополу воље државног органа односно организације која врши јавна 
овлашћења, односно заснива се на принципу субординације.

Y радно-правном односу, када je у питању мијењање или уки- 
дање одређених правних стања и правних ситуација из рада, постоји 
принцип координације. Ово значи активност обадвије стране радно- 
-правног односа у разрјешењу статусне ситуације, на начелима јед- 
накости и равноправности у положају. Међутим, ово не значи да 
поједини односи небе престати или се измијенити на основу дискре- 
ционих овлашћења која по статусном праву припадају поелодавцу у 
складу са правилима објективног права (право на распоређивање 
радника на друго радио мјесто у складу са његовом способношбу) 
или по сили закона и по нужности, ex oficio (нпр. престанак радног 
односа по сили закона због испуњених услова предвиђених зако
ном).

Y вези са рјешавањем спорова који су окончани редовним прав- 
ним путем, коначним актом надлежног органа када je у питању 
радно-правни однос, односно коначним актом управне власти када се 
ради о управно-правном односу, кроз управни поступак, рјешава 
управна ствар, истичемо да се даље остваривање заштите радно-прав
них односа, изван круга органа интерне заштите, обезбеђује пред

19 Закон о општем управном поступку („Сл. лист СФРЈ”, бр. 32/78) — Члан 45.
20 Закон о општем управном поступку — Чл. 49—63.

13



редовним судом кроз примјену парничног поступка,21 док се настали 
спор из управно-правног односа пред органом управне власти рјеша- 
ва кроз управни спор пред надлежним судом, као обликом судске 
контроле управних аката.22

Санкције које се примјењују на учеснике радно-правних односа 
за повреде утврђених права, дужности интереса јесу, прије света, 
дисциплинске санкције и санкције због кривице за причињену мате- 
ријалну штету, и личне су природе. Y управно-правним односима 
санкције могу погодити било коју страну управно-правног односа, а 
примјењују се према учиниоцу противправне радње, и оне су адми- 
нистративне или казнене природе.

Ш

СУБЈЕКТИ УПРАВНО-ПРАВНОГ ОДНОСА КАО СУБЈЕКТИ  
РАДНО-ПРАВНОГ ОДНОСА И  СУБЈЕКТИ Р.АДНОГ ПРАВА

С обзиром да се правним нормама регулишу односи међу људи- 
ма и успостављају правый односи чији су израз право и обавезе ње- 
гових субјеката, то није довољно рећи, да извјесне људске радње 
чине садржину тих права и обавеза, јер „мора постојати непгго што 
има обавезу или право”.23 Без субјеката права нема правног односа. 
Субјект права je лице које има права и дужности. Субјекти права су 
физичка лица (као људска бића) и правна лица, као колективитети.

Субјекти права у правним односима могу бита једнаки и нејед- 
наки, равноправии и неравноправии, надређени и подређени, слобод- 
ни и ограничени, аутономни и хетерономни.

Y управно-правном односу гдје се овај однос успоставља ауто- 
ритативним дјеловањем носиоца управног овЈташћења. јављају се два 
субјекта: субјект који наступа као носилац општих интереса (држав- 
ни орган, организација која врши управна овлашћења), тј. субјект 
који врши управну власт, и, на другој страни, субјект који je носилац 
ужих интереса (грађанин, правно лице и др.) и у којем односу један 
субјект остварује овлашћења а друге обавезе. Ća аспекта положаја 
субјеката у управно-правном односу, њихов однос je заснован на 
неравноправности. "

Бити субјект радно-правног односа значи бити носилац права и 
обавеза на раду и у вези са радом, за чије су својство битна три

21 Y парницама из радних односа, ако у  Закону о парничном поступку не по- 
стоје посебне одредбе, примјењиваче се остале — Опште одредбе ЗП П -а (Члан 113) 
— Вили чл. 413—416. ЗПП-а (Поступак у  парницама из радних односа — Глава 
XXVII). За вријеме постојања судова удруженог рада (1975—1990) примјењивала су  се 
пред овим судовима процесна правила Закона о  парничном поступку уколико нијесу 
била супротна одредбама Закона о  судовима удруж еног рада која су  садржавала нека 
посебна процесна правила, иако су одговарала природи спорних односа.

22 Види: Закон о управним споровима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 4/77 и  36.-77).
23 Ханс Келсен, Опита теорија права и државе, Београд 1951, стр. 100.

14



елемента: 1) постојање материјалних чинилаца рада, 2) постојање 
субјективних чинилаца рада (радне способности) и 3) постојање по
требе да се ради односно врши одређена дјелатност.24 Радни однос 
се успоставља између два субјекта. На једној страни су лица која 
непосредно врше рад (радник, послопримац, службеник, упосленик), 
а на другој страни je субјект код којег лица из прве скупине врше 
рад (послодавац, службодавац). На страни првог субјекта, увијек ce 
јавља физичко лице а на страни другог субјекта или физичко лице 
или правно лице. Радни однос не може да се заснује нити да се 
остварује ако не постоје субјекти тог односа и ако не постоји објект 
тог односа — оно поводом чега се он заснива. Дакле, субјект радног 
односа није елеменат садржине радног односа, него je он носилац 
права и обавеза чијим остварењем се постижу одређени циљеви.25

Један исти правни однос који ce успоставља поводом остварива- 
н>а одређених права и обавеза његових субјеката може имати карак- 
теристике, посматрано са аспекта права из односа рада, или само 
управно-правног односа или само радно-правног односа, или пак ка- 
рактеристике једног и другог односа. Радни однос који се успоста- 
вља поводом рада или у вези са радом између његових учесника тј. 
субјеката радног односа, на основу норми Радног права, увијек je 
радно-правни однос. Пошто су радни односи централно интересова- 
н>е Радног права, то су и субјекти радног односа који се уређује 
нормама Радног права, истовремено и субјекти Радног права. Као 
субјекти Радног права не јављају се само субјекти радног односа, већ 
и други субјекти који имају одређена права, обавезе или интересе 
поводом радног односа, односно других односа рада или у вези са 
радом.* Управно-правни однос који се успоставља поводом оствари- 
вања одређених овлашћења и обавеза (a настаје на више начина, 
како je то претходно истакнуто), његових субјеката као учесника у 
управном поступку у којем се разрјешава управно-правни однос, уви- 
јек je и превасходно управно-правни однос, под условом да су мани- 
фестације његовог предмета и садржине односа поводом вршегьа 
управне власти рефлектовани кроз управну ствар која се рјешава на 
ауторитативан начин, путем управног акта.

Међутим, одређене димензије и манифестације радног односа 
могу добита обиљежја управно-правног односа, и то најчешће у слу- 
чају кад субјект управно-правног односа, који je носилац управне 
власти, успоставља овакав однос са субјектама радног односа у ра- 
зрјешењу одређеног права или обавезе субјекта радно-правног одно
са путем неког од облика манифестације (вршења) управне функци- 
је. Тако се радни однос у одређеној димензији (виду, аспекту, дијелу) 
трансформише у управно-правни однос. Субјект радног односа по-

24 Др Боривоје Ш ундерић, Радни однос, Op. cit., стр. 167.
25 Ibidem, стр. 192.
* Вили опширно: Др Н. Тинтић, Радно и социјално право, ор. cit., Субјекти 

радној права.
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стаје субјектом управно-правног односа. При томе, садржина радно- 
правног односа не модификује се у управно-правни однос y цјелости 
свог садржаја и предмета, него само у одређеном његовом дијелу 
(тако нпр. поводом интервенције управне власти кроз инспекцијски 
надзор одређени аспекти односа субјеката радно-правног односа по
водом нарушавања законитости тог односа и сл. добија димензије 
управно-правног односа, као манифестације управне власти у радне 
односе). Овдје ce субјекат управно-правног односа, носилац управ- 
ног овлашћења, не јавља као субјекат радног односа, већ и даље 
задржава својство субјекта управно-правног односа док субјект рад
но-правног односа постаје истовремено и субјектом управно-правног 
односа. Међутим, субјект управно-правног односа, који се јавља на 
страни носиоца управног овлашћења, може се јавити и као субјект 
радног односа код заснивања службеничког односа, као радног од
носа државног службеника, а с друге стране, такав службенички 
однос није само радни однос — однос у коме се службеник налази 
поводом рада, већ и управно-правни однос који je манифестанта 
функције који службеник врши као носилац управног овлашћења на 
страни субјекта управне власти.

Но, манифестанте функција управне власти поводом односа на 
раду или у вези са радом, не јављају се само када су у питању радни 
односи, у њиховом чистом виду. Активности, у одстваривању управ
не функније јављају се и поводом различитих манифестанта вршења 
рада и односа рада када се органи управне власти не јављају само 
као субјекти управно-правног односа већ као субјекти Радног права 
и као такви, својом активношћу, из оквира функције управе, утичу, 
посредно или непосредно на радне и друге односе рада. Такве актив
ности успостављају се у оквиру функције управне власти утврђене 
позитивним правним режимом у оквиру одређеног правног система, 
a манифестују се кроз: регулативну функцију управе (стварање под- 
законских аката којима се извршавају закони и стварају цјеловите 
претпоставке за уређење односа рада); примјену прописа од стране 
управне власти из области радног законодавства и њихово извршење, 
управни надзор кроз његове различите манифестације — надзор над 
законитошћу рада разних организанионих облика рада, надзор над 
законитошћу аката различитих субјеката и инспекцијски надзор над 
придржававьем прописа из области Радног права и рјешавање у 
управним стварима о многобројним правима и обавезама из односа 
рада и у вези са радом.

Код остваривања права и обавеза из односа рада субјеката рад
но-правног односа када се он из одређених разлога трансформише у 
управно-правни однос, када се један од субјеката радног односа ја- 
вља и као субјекат управно-правног односа, тада својство које један 
учесник има у том односу (управно-правни однос) који се рјешава 
кроз управни поступак као пронес утврђивања садржаја материјал- 
но-правног односа — својство странке, не мијења садржину радно-
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-правног односа. Странка je лице о чијој се управној ствари одлучује 
у поступку али и оно на чију правну ситуацију утиче одлучивање 
о управној ствари другог. Садржина радно-правног односа постаје 
предметом управно-правног односа кроз управну ствар па учесник 
радно-правног односа задржава својство страначке легитимације као 
њеног односа према конкретној ствари. Својство странке подразуми- 
јева способност бита носилап права и обавеза — страначка способ
ное^ и могућност за предузимање радњи у поступку — процесна 
способност. Иако je у Радном праву неосновано употребљавати пој- 
мове радноправна и раднопословна способност26, ова својства не ми- 
јењају своју садржину привременом модификапијом и прерастагьем 
радно-правног у управно-правни однос, a омогућују стицање стра
начке и пропесне способности субјеката радног односа у управно- 
-правним односима, који се рјешавају кроз примјену процесних нор- 
ми у правном поступку на материјално-правну садржину уређеног 
односа.

Овако широком лепезом манифестација управне активности у 
вршењу управних функција органи управе врше многобројне, по 
обиму, значају и дејству, утипаје на успостављање и развијање одно
са поводом рада и остваривање и заштиту права из радних односа и 
других односа рада. Ово je прије свега зато што односи поводом рада 
нијесу само ствар субјеката тих односа, него превазилазе домен н>и- 
хових односа, тако што због свог значаја за укупне друштвене одно- 
се дају право интервенпије државној управи, као функције државне 
власти, да уређује, штата, надзире, контролише и рјешава одређене 
димензије тих односа, а све у циљу одвијања односа поводом рада 
као односа од општег интереса из којег се рађају други друштвени 
односи и од којег зависи стање социјалног мира и укупан друштвени 
развој. На овај начин, они из сфере „приватних” дијелом прелазе и 
у сферу „јавно-правних” односа.

RELATIONSHIPS BETWEEN LABOR AND ADMINISTRATIVE LAW

Dr Ćedomir Bogićević 

S u m m a r y

The author discusses the basic features and elements o f  labor and administrative 
law, their relationship and reflexion o f  this relationship to realisation and protection of

26 „У радном праву неосновано je употреб.ъавати термине радноправна и радно
пословна способност. Ово због тога што се у Радном праву не разликују момента 
стацан.а правне и пословне способности као што je то у  Грађанском праву. Способ
ност бита субјект Радног права не стане се рођењем већ стацањем одређених усло- 
ва... Правна способност у  Радном праву везана je непосредно за способност рада, док 
то није случај у  Грађанском праву. То значи да правна способност у  Радном праву 
наступа истовремено са способнош ћу за рад” (Др Боривоје Ш ундерић, Услови засни- 
ванм радног односа, Београд 1986, стр. 114).
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the rights from work. The relationship which results from work is not only the matter 
o f  its subjects. Because o f importance to whole social relationships it gives to state 
administration the right o f  intervention to protect, supervise, control and decide some 
o f  its domains and from field o f  „private” passes partially to field o f „public” relation
ships.

Key words: labor law, administrative law, relationship, realisation, protection, con
trol.
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