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РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА  
И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  

И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Сажетак: Раз ма тра ње рад но прав не за шти те труд ни ца и по ро ди ља 
у пра ву Ре пу бли ке Ср би је је кон ти ну и ра но ак ту ел но, има ју ћи у ви ду по тре-
бу за уна пре ђе ње ле ги сла ти ве и прак се, та ко да је осврт на пра во Европ ске 
уни је од по себ ног зна ча ја. Ана ли за по себ не за шти те ове ка те го ри је за по-
сле них у ac qu is com mu na u ta i re, нео п ход на је за утвр ђи ва ње пра ва ца раз во ја 
до ма ћег по зи тив ног пра ва и про на ла же ње аде кват них нор ма тив них ме ра 
за пру жа ње есен ци јал не по др шке. По ред ле ги сла тив ног освр та на ву не ра-
бил ни ста тус труд ни ца и по ро ди ља, зна чај но је и посвећивaње па жње прак-
тич ној им пле мен та ци ји ре гу ла ти ве, јер се на тај на чин спре ча ва дис кри-
ми на ци ја при за по шља ва њу и на ра ду. 

Кључнеречи: рад но прав на за шти та труд ни ца, рад но прав на за шти та 
по ро ди ља, рад но пра во Ре пу бли ке Ср би је, рад но пра во Европ ске уни је.

1. РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА  
У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По себ на па жња у окви ру си сте ма рад но прав не за шти те по све ћу је се труд-
ни ца ма и по ро ди ља ма, као по себ не ву не ра бил не ка те го ри је. По ред то га, што 
је Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од ре ђе но, да др жа ва јем чи рав но прав ност же на 
и му шка ра ца и раз ви ја по ли ти ку јед на ких мо гућ но сти, гарантованo je и 
пра во на рад, сло бо дан из бор ра да, до ступ ност свих рад них ме ста сви ма под 
јед на ким усло ви ма. Устав Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђа по себ ну за шти ту же на 
на ра ду и по себ не усло ве ра да, кон кре ти зо ва них у ре ле вант ним за ко ни ма, 
уз сло бо ду од лу чи ва ња о ра ђа њу де це. На и ме, Ре пу бли ка Ср би ја под сти че 
ро ди те ље да се од лу че на ра ђа ње де це, афир ма тив но им по ма же у том про-
це су, из ме ђу оста лог и устав ном га ран ци јом да се мај ка ма пру жа по себ на 



306

Др Алек сан дра Т. По по вић, Радноправна заштита трудница и породиља... (стр. 305–322)

по др шка и за шти та пре и по сле по ро ђа ја.1 Си стем здрав стве не за шти те об у-
хва та же не у ве зи са пла ни ра њем по ро ди це, као и у то ку труд но ће, по ро ђа ја 
и ма те рин ства до 12 ме се ци на кон по ро ђа ја.2 

1.1.Забранадискриминацијетрудницаипородиља

За кон о ра ду Ре пу бли ке Ср би је за бра њу је не по сред ну и по сред ну дис-
кри ми на ци ју ли ца ко ја тра же за по сле ње, као и за по сле них, с об зи ром на 
труд но ћу и по ро дич них оба ве за у од но су на: усло ве за за по шља ва ње и из бор 
кан ди да та; усло ве ра да и сва пра ва из рад ног од но са; обра зо ва ње, оспо со-
бља ва ње и уса вр ша ва ње; на пре до ва ње на по слу и от каз уго во ра о ра ду.3 
Не по сред на дис кри ми на ци ја труд ни ца и ли ца са по ро дич ним оба ве за ма, 
под ра зу ме ва по сту па ње ко јим се ли це ко је тра жи за по сле ње, као и за по сле-
ни, ста вља у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на дру га ли ца у ис тој или слич-
ној си ту а ци ји, а по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ка да од ре ђе на на из глед 
не у трал на од ред ба, кри те ри јум или прак са ста вља или би ста ви ла ли це у 
не по вољ ни ји по ло жај у од но су на дру га ли ца.4 Са мим тим, ни шта ве су 
од ред бе уго во ра о ра ду ко ји ма се утвр ђу је дис кри ми на ци ја труд ни ца и ли-
ца са по ро дич ним оба ве за ма.5 Је дан од нај че шћих об ли ка дис кри ми на ци је 

1 Устав Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђа и да се из јав них при хо да оства ру је здрав стве на 
за шти та (ако је у скла ду са за ко ном не оства ру ју на дру ги на чин) труд ни ца, мај ки то ком 
по ро диљ ског од су ства и са мо хра ним ро ди те љи ма са де цом до сед ме го ди не. Чл. 15, чл. 60, 
чл. 63, чл. 66, ст. 2 и чл. 68, ст. 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Сл. гла сник РС, бр. 98/2006.

2 Чл. 11, ст. 2, тач. 2 За ко на о здрав стве ној за шти ти, Сл. гла сник РС, бр. 107/2005, 72/2009 
– др. за кон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. за кон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 
113/2017 – др. за кон. Са гла сно За ко ну о оства ри ва њу пра ва на здрав стве ну за шти ту де це, труд-
ни ца и по ро ди ља пра во на здрав стве ну за шти ту и пра во на на кна ду тро шко ва пре во за у ве зи 
са ко ри шће њем здрав стве не за шти те (у са др жи ни, оби му и стан дар ду ко ји су об у хва ће ни оба-
ве зним здрав стве ним оси гу ра њем) обез бе ђу је се за труд ни це и по ро ди ље без об зи ра на основ 
по ко ме су здрав стве но оси гу ра ни, уко ли ко ова пра ва не мо гу да оства ре по осно ву оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња. Пред мет но пра во на здрав стве ну за шти ту труд ни це и по ро ди ље оства-
ру ју без об зи ра на прет ход ни стаж здрав стве ног оси гу ра ња. Чл. 1 и чл. 3 За ко на о оства ри ва њу 
пра ва на здрав стве ну за шти ту де це, труд ни ца и по ро ди ља, Сл. гла сник РС, бр. 104/2013.

3 Са гла сно Кон вен ци ји МОР-а број 156 оства ри ва ње ствар не јед на ко сти у по гле ду 
мо гућ но сти и трет ма на ли ца са по ро дич ним оба ве за ма и спре ча ва ње дис кри ми на ци је, по-
сти же се пред у зи ма њем ме ра у ци љу омо гу ћа ва ња ко ри шће ња пра ва на сло бо дан из бор 
за по сле ња, уз ува жа ва ње по тре ба у по гле ду усло ва за по сле ња и со ци јал не за шти те, а са-
гла сно на ци о нал ним усло ви ма и мо гућ но сти ма др жа ва, а об у хва та и раз вој или уна пре ђе ње 
слу жби и уста но ва за бри гу о де ци и по моћ по ро ди ци. Чл. 4 и 5 Кон вен ци је број 156 од 23. 
ју на 1981. о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну за рад ни ке и рад ни це (рад ни ци са по ро дич-
ним оба ве за ма), Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 7/87.

4 Ја ша ре вић Се над, „За шти та јед на ко сти за по сле них у до ку мен ти ма ЕУ и Ср би је“, 
Рад но и со ци јал но пра во 1-6/2006, 174.

5 По др шка ро ди те љи ма у ре а ли за ци ји по ро дич них оба ве за обез бе ђу је се и пра ви ма 
у обла сти дру штве не бри ге о де ци, ко ја из ме ђу оста лог об у хва та од мор и ре кре а ци ју де це 



307

на тр жи шту ра да је пре ме штај за по сле не, на кон по врат ка са по ро диљ ског и 
од су ства ра ди не ге де те та на ни же или сла би је пла ће но рад но ме сто у од но су 
на оно на ком је ра ди ла пре ко ри шће ња пра ва ве за на за за шти ту труд но ће 
и ма те рин ства. У прак си ово дис кри ми на тор ско по сту па ње пре ма за по сле-
ни ма од стра не по сло дав ца, мо же да до ве де и до од ла га ња ре а ли за ци је ма-
те рин ске уло ге, а код за по сле не ко је су труд не чак и до раз ма тра ње од лу ке 
о або р ту су. Не рет ко због стра ха од от ка за, за по сле не на кон по врат ка са 
по ро диљ ског и од су ства са ра да ра ди не ге де те та при хва та ју рас по ре ђи ва ње 
на ни же, чак и сла би је пла ће но рад но ме сто, што пер со нал но до жи вља ва ју 
као сво је вр сну „ка зну“ ко ја је по сле ди ца труд но ће, јер би за др жа ле рад но ме-
сто да ни су ко ри сти ле од су ство на ко је су има ле пра во. Мо гућ ност за по бољ-
ша ње ма те ри јал ног по ло жа ја за по сле не на да ље тра же ини ци ра њем от ка за 
и про на ла же њем дру гог по сла или ра дом у об ли ци ма ра да ван рад ног од но-
са, што мо же да има не га тив не им пли ка ци је на вр ше ње мај чин ске уло ге. 
За бра на дис кри ми на ци је тре ба да омо гу ћи за по сле ној же ни, да по за вр шет-
ку по ро диљ ског и од су ства ра ди не ге де те та бу де ре ин те гри са на на рад но 
ме сто на ко је је прет ход но ра ди ла, из у зет но да бу де пре ме ште на на дру го 
ме сто ра да, са мо уко ли ко ње но рад но ме сто ни је рас по ло жи во и без би ло 
ка квих кон се квен ци по за ра ди.6 Це лис ход но би би ло, да За кон о ра ду7 
из ри чи то пре ци зи ра и пра во за по сле не, да се по пре стан ку труд но ће и ко-
ри шће ња по ро диљ ског од су ства и од су ства са ра да ра ди не ге де те та8 вра-
ти на исто или од го ва ра ју ће рад но ме сто са истом пла том ка кву је има ла пре 
ко ри шће ња од су ства.9

Пра вље ње раз ли ке, ис кљу че ње или да ва ње пр вен ства труд ни ца ма и 
ли ци ма са по ро дич ним оба ве за ма у од но су на од ре ђе ни по сао, не сма тра се 
дис кри ми на ци јом, под усло вом да је ње го ва при ро да та ква или се вр ши у 

до 15 го ди на ста ро сти у де чи јем од ма ра ли шту и ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка де це у 
пред школ ској уста но ви, од мо ра и ре кре а ци је са гла сно ма те ри јал ном по ло жа ју по ро ди це. 
Чл. 11 За ко на о дру штве ној бри зи о де ци, Сл. гла сник РС, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 
47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 – др. за кон, 62/2003 – др. за кон, 64/2003 – ис пр. др. за-
ко на, 101/2005 – др. за кон и 18/2010 – др. за кон.

6 Љу бин ка Ко ва че вић, Ва ља ни раз ло зи за от каз уго во ра о ра ду, Уни вер зи тет у Бе о-
гра ду, Прав ни фа кул тет, Цен тар за из да ва штво и ин фор ми са ње, Бе о град 2016, 503-504.

7 За кон о рав но прав но сти по ло ва пред ви ђа да од су ство ва ње са по сла због труд но ће 
и ро ди тељ ства не сме да бу де смет ња за из бор у ви ше зва ње, на пре до ва ње и струч но уса-
вр ша ва ње, а ни основ за рас по ре ђи ва ње на нео д го ва ра ју ће по сло ве. Чл. 16. За ко на о рав но-
прав но сти по ло ва, Сл. гла сник РС, бр. 104/2009.

8 Са гла сно Кон вен ци ји о за шти ти ма те рин ства на кон ис те ка по ро диљ ског од су ства, 
за по сле на има пра во да се вра ти на исто или од го ва ра ју ће рад но ме сто са истом пла том. Чл. 
8, ст. 2 Кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да број 183 о за шти ти ма те рин ства, Слу-
жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри бр. 1/2010.

9 Дра га на Ра до ва но вић „По себ на за шти та за вре ме труд но ће и по ро ђа ја у све тлу За-
ко на о ра ду“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу 64/2013, 255.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018
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по себ ним усло ви ма, та ко да ка рак те ри сти ке по ве за не са овим ста ту си ма 
пред ста вља ју ствар ни и од лу чу ју ћи услов оба вља ња по сла, као и да је оправ-
да на свр ха ко ја се же ли ти ме по сти ћи.10 Са мим тим, не сма тра ју се дис кри-
ми на ци јом за кон ске и од ред бе оп штег ак та и уго во ра о ра ду, ко је се од но се 
на по себ ну за шти ту и по моћ же на за вре ме по ро диљ ског и од су ства са ра да 
ра ди не ге де те та. 

За по сле на труд ни ца или по ро ди ља, као и оне ко је тра же за по сле ње у 
слу ча је ви ма дис кри ми на ци је мо гу да по кре ну пред над ле жним су дом по-
сту пак за на кна ду ште те, с тим да уко ли ко у то ку по ступ ка учи не ве ро ват-
ним да је из вр ше на дис кри ми на ци ја, те рет до ка зи ва ња да ни је би ло по на-
ша ња ко је пред ста вља дис кри ми на ци ју је на по сло дав цу.

Од по себ ног зна ча ја је огра ни че ње за по сло дав ца, да при ли ком за сни-
ва ња рад ног од но са не мо же од кан ди да та да зах те ва по дат ке о по ро дич ном 
ста ту су и пла ни ра њу по ро ди це, као и до ста вља ње ис пра ва и дру гих до ка за 
ко ји ни су од не по сред ног зна ча ја за оба вља ње по сло ва за ко је за сни ва рад ни 
од нос. Исто та ко, по сло да вац за сни ва ње рад ног од но са не мо же да усло вља-
ва те стом труд но ће. Ме ђу тим, од овог пра ви ла про пи сан је из у зе так, да 
по сло да вац мо же да усло вља ва за сни ва ње рад ног од но са те стом труд но ће 
уко ли ко је при ро да по сло ва та ква да по сто ји зна тан ри зик за здра вље же не 
и де те та, а ко ји је ри зик утвр ђен од стра не над ле жног здрав стве ног ор га на.11

1.2.Посебназаштитатрудницаипородиљауправу 
РепубликеСрбије

По ред оп ште за шти те за по сле них, За ко ном о ра ду га ран то ва на је и по-
себ на за шти та за по сле ној же ни, ко ја се од но си на очу ва ње здрав стве ног и 
рад ног ин те гри те та12 за вре ме труд но ће и по ро ђа ја.13 По себ на за шти та 
за по сле не же не под ра зу ме ва за бра ну да ра ди на по сло ви ма ко ји су штет ни 
за ње но и здра вље де те та за вре ме труд но ће, с тим да се за шти та ве зу је за 

10 Чл. 16, ст. 3 За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, Сл. гла сник РС, бр. 22/2009.
11 Чл. 18-22, чл. 23 и чл. 26 За ко на о ра ду, Сл. гла сник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – од лу ка УС и 113/2017 (у да љем тек сту: За кон о ра ду).
12 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 ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду Vol. 48 бр. 
3/2014, 43.

13 Оп шта за шти та под ра зу ме ва пра во за по сле ног на без бед ност и за шти ту жи во та и 
здра вља на ра ду, од но сно пра во да не ра ди пре ко вре ме но, уко ли ко би са гла сно на ла зу над-
ле жног здрав стве ног ор га на, та кав рад мо гао да по гор ша ње го во здрав стве но ста ње, као и 
пра во за по сле ног са здрав стве ним смет ња ма да не оба вља по сло ве ко ји би иза зва ли по гор-
ша ње ње го вог здрав стве ног ста ња или по сле ди це опа сне за око ли ну. Исто та ко, по сло ве са 
по ве ћа ним ри зи ком мо же да оба вља са мо ли це ко је по ред по себ них, ис пу ња ва и усло ве за 
рад у по гле ду здрав стве ног ста ња, пси хо фи зич ких спо соб но сти и до ба жи во та. Чл. 12, ст. 2 и 
чл. 80-82 За ко на о ра ду.
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пре ко вре ме ни и ноћ ни рад, као и за ин сти тут пре ра спо де ле рад ног вре ме на, 
а про пи са на је и за шти та од от ка за. За шти та здра вља труд ни це и де те та 
обез бе ђу је се и пла ће ним од су ством са ра да у то ку да на, ра ди оба вља ња 
здрав стве них пре гле да, као и пра вом на од су ство са ра да због бо ле сти и 
ком пли ка ци ја у ве зи са труд но ћом уз на кна ду за ра де, а га ран то ва но је и 
пра во на по ро диљ ско и од су ство са ра да ра ди не ге де те та. Уко ли ко у прак-
си из о ста не по што ва ње ре гу ли са них пра ва труд ни ца и по ро ди ља, за шти ту 
мо гу да обез бе де обра ћа њем син ди ка ту, ин спек ци ји ра да, ар би тра жи и над-
ле жном су ду.14

1.2.1. За шти та за по сле не за вре ме труд но ће 

Ма те рин ство као со ци јал ни ри зик је ста ње у ком же на услед труд но ће, 
по ро ђа ја и не ге де те та ни је у мо гућ но сти (при вре ме но је не спо соб на) да ра-
ди и оства ру је за ра ду, што пред ста вља основ за ко ри шће ње со ци јал них 
пре ста ци ја.15 По себ на за шти та за по сле не же не об у хва та за бра ну за вре ме 
труд но ће, да ра ди на по сло ви ма ко ји су штет ни за ње но и здра вље де те та. 
Ме ђу тим, пред мет на за бра на се ве зу је ис кљу чи во за утвр ђе ну штет ност 
по сло ва на ла зом над ле жног здрав стве ног ор га на. На и ме, за вре ме труд но ће 
же на не сме да ра ди на рад ном ме сту за ко је је про це ном утвр ђен ри зик по 
без бед ност или здра вље од из ла га ња: фи зич ким штет но сти ма, као што је 
рад у хи пер ба рич ној сре ди ни (на при мер: рад у ко мо ра ма под при ти ском 
или по сао ко ји под ра зу ме ва ро ње ње); би о ло шким штет но сти ма по пут ток-
со пла зме и ви ру са ру бе о ле (осим ако је вак ци на ци јом на од го ва ра ју ћи на чин 
до ка за но да су за шти ће не од ових штет но сти) и опа сним хе миј ским ма те-
ри ја ма, као што су оло во и ње го ви де ри ва ти, уко ли ко по сто ји опа сност од 
ап сорп ци је у људ ски ор га ни зам. Исто та ко, за вре ме труд но ће за по сле на 
же на не мо же да оба вља под зем ни рад у руд ни ку.16 За по сле не за вре ме труд-
но ће не мо гу да оба вља ју по сло ве ко ји зах те ва ју по ди за ње те ре та или на 
ко ји ма по сто ји штет но зра че ње или из ло же ност ви со ким или ни ским екс-
трем ним тем пе ра ту ра ма и ви бра ци ја ма.17 Труд ни ца ма у на пред на ве де ним 
слу ча је ви ма, по сло да вац је ду жан да обез бе ди оба вља ње дру гих од го ва ра-
ју ћих по сло ва, са гла сно њи хо вој струч но сти, рад ним спо соб но сти ма и здрав-
стве ном ста њу. Уко ли ко код по сло дав ца не по сто је по сло ви ко је би мо гле 

14 Д. Ра до ва но вић (2013), 252 – 254.
15 Бран ко Лу бар да, Увод у рад но пра во са еле мен ти ма со ци јал ног пра ва, Прав ни фа-

кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Цен тар за из да ва штво и ин фор ми са ње, Бе о град 2013, 451.
16 Чл. 5, ст. 1 Пра вил ни ка о ме ра ма за без бе дан и здрав рад за по сле не же не за вре ме 

труд но ће, по ро ди ље и за по сле не ко ја до ји де те, Сл. гла сник РС, бр. 102/2016.
17 Пре драг Јо ва но вић, „Ак ту ел ни аспек ти прин ци па за шти те за по сле них“, Збо р ник 

ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду Vol 45 бр. 3/2011, 142.
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труд ни це да оба вља ју, по сло да вац је у оба ве зи да их упу ти на пла ће но од-
су ство.18 По сло да вац је у оба ве зи да обез бе ди да за по сле на же на за вре ме 
труд но ће, бу де у пи сме ној фор ми оба ве ште на о ре зул та ти ма про це не ри зи-
ка на рад ном ме сту и о ме ра ма ко је се пред у зи ма ју у ци љу от кла ња ња истих, 
а ра ди по ве ћа ња без бед но сти и здра вља на ра ду и по ред оспо со бље но сти за 
без бе дан и здрав рад.19

За шти та за по сле не за вре ме труд но ће обез бе ђе на је и ве за но за пре ко вре-
ме ни и ноћ ни рад, као и у окви ру ин сти ту та пре ра спо де ле рад ног вре ме на. 
За по сле на за вре ме труд но ће не мо же да ра ди ду же од пу ног рад ног вре ме на, 
уко ли ко би над ле жни здрав стве ни ор ган утвр дио да би та кав рад био ште тан 
за ње но и здра вље де те та. Исто та ко, за по сле на труд ни ца не мо же да ра ди 
но ћу у пе ри о ду од 22,00 до 6,00 ча со ва на ред ног да на, под усло вом да је на ла-
зом над ле жног здрав стве ног ор га на утвр ђен штет ни ути цај на здра вље.

За по сле ној же ни за вре ме труд но ће са мо уз пи са ну са гла сност по сло-
да вац мо же да из вр ши пре ра спо де лу рад ног вре ме на, та ко да укуп но рад но 
вре ме у пе ри о ду од шест ме се ци у то ку ка лен дар ске го ди не (осим уко ли ко 
ко лек тив ним уго во ром ни је утвр ђе но да се пре ра спо де ла не ве зу је за ка лен-
дар ску го ди ну, од но сно да мо же тра ја ти нај ду же де вет ме се ци) у про се ку не 
бу де ду же од уго во ре ног рад ног вре ме на запосленe.20 Пред мет ном од ред бом 
вр ши се за шти та труд ни ца усло вља ва њем пре ра спо де ле рад ног вре ме на 
ње ном пи са ном са гла сно шћу, без ко је пре ра спо де ла не про из во ди прав но 
деј ство. Са гла сност да се из вр ши пре ра спо де ла рад ног вре ме на је опо зи вог 
ка рак те ра, с тим да и опо зив мо ра да бу де дат у пи са ној фор ми.21

Омо гу ћа ва њем за по сле ној труд ни ци да у то ку да на од су ству је са ра да 
ра ди оба вља ња здрав стве них пре гле да, обез бе ђу је се аде кват на за шти та 
ње ног и здра вља де те та. Труд ни ца има пра во да оба вља здрав стве не пре-
гле де у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, а ко је је од ре дио иза бра ни ле кар. 
Пла ће но од су ство за по сле не труд ни це, ра ди оба вља ња на пред на ве де них 
пре гле да под ра зу ме ва пра во на на кна ду за ра де. За по сле на за вре ме труд но-
ће је у оба ве зи да бла го вре ме но оба ве сти по сло дав ца о на ме ри да ко ри сти 
пра во на пла ће но од су ство са ра да у то ку да на, ра ди оба вља ња здрав стве них 
пре гле да у ве зи са труд но ћом.22

За по сле на на осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног ор га на има пра во 
на од су ство са ра да због бо ле сти и ком пли ка ци ја у ве зи са труд но ћом, уз 

18 Зо ран Иво ше вић, Ми лан Иво ше вић, Ко мен тар За ко на о ра ду, Слу жбе ни гла сник, 
Тре ће из ме ње но и до пу ње но из да ње, Бе о град 2016, 217.

19 Чл. 30, ст. 3 За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду, Сл. гла сник РС, бр. 101/2005 
и 91/2015.

20 Чл. 57, ст. 2 и 3, чл. 62, ст. 1, чл. 90, ст. 1 и чл. 92 За ко на о ра ду.
21 З. Иво ше вић, М. Иво ше вић (2016), 221.
22 Чл. 90, ст. 2 За ко на о ра ду.
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на кна ду за ра де. Уко ли ко на ста не при вре ме на спре че ност за рад због бо ле сти 
или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, за пр вих 30 да на при вре-
ме не спре че но сти за рад, обез бе ђу је се на кна да за ра де у из но су од 100% од 
осно ва ко ју ис пла ћу је по сло да вац из сво јих сред ста ва. Ви си на на кна де за-
ра де оста је иста и из но си 100% од утвр ђе ног осно ва и уко ли ко при вре ме на 
спре че ност за рад услед бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем 
труд но ће, тра је ду же од три де сет да на. С тим, да се по чев од три де сет пр вог 
да на при вре ме не спре че но сти за рад из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња обез бе ђу је из нос од 65% од осно ва за на кна ду за ра де, а 35% из 
сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, та ко што се сред ства пре но се Ре пу блич-
ком фон ду, ко ји у име и за ра чун бу џе та Ре пу бли ке упла ћу је сред ства на 
ра чун по сло дав ца.23

1.2.2. Пра во на по ро диљ ско и од су ство са ра да  
ра ди не ге де те та

За по сле на же на има пра во на по ро диљ ско од су ство са ра да због труд-
но ће и по ро ђа ја, а има и пра во на од су ство са ра да ра ди не ге де те та. Пра во 
на по ро диљ ско од су ство за по сле на же на сти че нај ра ни је 45 да на пре вре ме-
на од ре ђе ног за по ро ђај, а на осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног ор га на. 
Ме ђу тим, за по сле на же на има оба ве зу да от поч не по ро диљ ско од су ство 28 
да на пре вре ме на од ре ђе ног за по ро ђај.24 По ро диљ ско од су ство тра је до 
на вр ше на три ме се ца од да на по ро ђа ја.25 На кон ис те ка по ро диљ ског од су-
ства, за по сле на же на има пра во на од су ство са ра да ра ди не ге де те та до 
ис те ка 365 да на од да на от по чи ња ња по ро диљ ског од су ства. Са мим тим, 
тра ја ње од су ства са ра да ра ди не ге де те та ве зу је се за по че так по ро диљ ског 
од су ства тј. 45, од но сно оба ве зно 28 да на пре вре ме на од ре ђе ног за по ро ђај.26 

23 Чл. 96, ст. 3-5 За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, Сл. гла сник РС, бр. 107/2005, 
109/2005 – ис пр., 57/2011, 110/2012 – од лу ка УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – од лу-
ка УС, 106/2015 и 10/2016 – др. за кон.

24 Пре драг Јо ва но вић, Рад но пра во, Ше сто из ме ње но и до пу ње но из да ње, Уни вер зи-
тет у Но вом Са ду, Прав ни фа кул тет, Цен тар за из да вач ку де лат ност, Но ви Сад 2012.

25 Ре гу ли са ње тра ја ња по ро диљ ског од су ства у по зи тив ном пра ву Ре пу бли ке Ср би је 
ускла ђе но је са од ред ба ма Кон вен ци је о за шти ти ма те рин ства Ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ра да, ко ја пред ви ђа да на осно ву ле кар ске или дру ге од го ва ра ју ће по твр де у ко јој се на во ди 
пред ви ђе ни да тум по ро ђа ја, же на има пра во на по ро диљ ско од су ство у тра ја њу не кра ћем 
од 14 не де ља. Чл. 4, ст. 1 Кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да број 183 о за шти ти 
ма те рин ства, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри бр. 1/2010.

26 У пра ву Хр ват ске за по сле на труд ни ца има пра во на оба ве зно по ро диљ ско од су ство 
у не пре кид ном тра ја њу од 98 да на, од ко јих 28 да на (из у зет но у за ви сно сти од здрав стве ног 
ста ња 45 да на) ко ри сти пре да на оче ки ва ног по ро ђа ја и 70 да на на кон ро ђе ња де те та. На кон 
про те ка оба ве зног по ро диљ ског од су ства, за по сле на има пра во на од су ство ра ди не ге де те-
та до на вр ше них 6 ме се ци жи во та де те та, ко је пра во мо же пи са ном из ја вом пре не ти на оца 
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Пра во на по ро диљ ско од су ство у тра ја њу до на вр ше на 3 ме се ца од да на по-
ро ђа ја мо же да ко ри сти и отац де те та. По ро диљ ско од су ство отац де те та 
мо же да ко ри сти у слу ча ју ка да мај ка на пу сти де те (што се мо же фак тич ки 
до ка зи ва ти, нај че шће из ве шта ји ма слу жбе за со ци јал ни рад), умре (до ка зу-
је се из во дом из ма тич не књи ге умр лих или дру гом ис пра вом) или је из 
дру гих оправ да них раз ло га спре че на да ко ри сти то пра во. Оправ да на спре-
че ност мај ке да ко ри сти по ро диљ ско од су ство ве зу је се за од су ство због 
при тво ра, из др жа ва ње ка зне за тво ра, те же бо ле сти, по вре де или дру гог 
ва ља ног раз ло га, ко ји је оне мо гу ћа ва у ко ри шће њу овог пра ва. Отац де те та 
има пра во на по ро диљ ско од су ство и ка да мај ка ни је у рад ном од но су, што 
пред ста вља ње го во из вор но, а не суп си ди јар но пра во. По ро диљ ско од су ство 
за оца де те та чи ја мај ка ни је у рад ном од но су тра је до на вр ше на 3 ме се ца од 
да на по ро ђа ја. За раз ли ку од по ро диљ ског од су ства чи је ко ри шће ње од стра-
не оца де те та под ра зу ме ва ис пу ње ње про пи са них усло ва, ко ри шће ње пра ва 
на од су ство ра ди не ге де те та ни је усло вље но. На и ме, отац у до го во ру са 
мај ком, мо же да ко ри сти пра во на од су ство са ра да ра ди не ге де те та до ис-
те ка 365 да на од да на от по чи ња ња по ро диљ ског од су ства.27 

Пра во на од су ство са ра да ра ди не ге де те та до ис те ка две го ди не од 
да на от по чи ња ња по ро диљ ског од су ства има за по сле на же на за тре ће и сва-
ко на ред но но во ро ђе но де те, она ко ја у пр вом по ро ђа ју ро ди тро је или ви ше 
де це, као и за по сле на же на ко ја је ро ди ла јед но, дво је или тро је де це, а у 
на ред ном по ро ђа ју ро ди дво је или ви ше де це. У овом слу ча ју тра ја ње по ро-
диљ ског од су ства је иден тич но као и у слу ча ју ро ђе ња јед ног де те та (по чи-
ње нај ра ни је 45 да на, а оба ве зно 28 да на пре вре ме на од ре ђе ног за по ро ђај 
и тра је до на вр ше на 3 ме се ца од да на по ро ђа ја), ме ђу тим уве ћа ва се тра ја ње 
од су ства са ра да ра ди не ге де те та (за пр во и дру го де те од су ство са ра да 
ра ди не ге де те та тра је до ис те ка 365 да на од да на от по чи ња ња по ро диљ ског 
од су ства, а за тре ће и сва ко на ред но де те до ис те ка две го ди не од да на от по-
чи ња ња по ро диљ ског од су ства). Отац тре ћег и сва ког на ред ног де те та мо же 
да ко ри сти пра во на по ро диљ ско од су ство уко ли ко мај ка ни је у рад ном од но-
су или у слу ча ју ка да мај ка на пу сти де те, умре или је из дру гих оправ да них 
раз ло га спре че на да ко ри сти ово пра во. С дру ге стра не, пра во на од су ство 

де те та, уз ње го ву прет ход ну са гла сност, у це ло сти или у вре мен ски огра ни че ном тра ја њу. 
Пред мет но до дат но по ро диљ ско од су ство за по сле на мај ка (или отац), мо же да ко ри сти и 
као пра во на рад са по ло ви ном од пу ног рад ног вре ме на. Исто та ко, за по сле на мај ка (или 
отац) има пра во на кон на вр ше них 6 ме се ци жи во та де те та да ко ри сти рад са по ло ви ном 
рад ног вре ме на, а нај ду же до на вр ше них 9 ме се ци жи во та де те та. За по сле ни ро ди тељ, на кон 
на вр ше них 6, од но сно у на пред на ве де ном слу ча ју 9 ме се ци жи во та де те та има пра во на 
ро ди тељ ско од су ство са ра да ко је на про пи са ни на чин мо же да ко ри сти до осме го ди не жи-
во та де те та. Чл. 12-15 Zakonа o ro dilj nim i ro di telj skim pot po ra ma, Nаrodne no vi ne br. 85/08, 
110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17.

27 З. Иво ше вић, М. Иво ше вић (2016), 224-228.
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са ра да ра ди не ге де те та отац тре ћег и сва ког на ред ног де те та мо же да ко-
ри сти без усло вља ва ња, у скла ду са до го во ром са мај ком де те та и то до 
ис те ка две го ди не од да на от по чи ња ња по ро диљ ског од су ства. 

За по сле на же на има пра во да ко ри сти по ро диљ ско од су ство до на вр-
ше на три ме се ца од да на по ро ђа ја и у слу ча ју ако се де те ро ди мр тво или 
умре пре ис те ка по ро диљ ског од су ства.28 У те о ри ји су при сут ни ста во ви 
да ово на из глед јед на ко пра во ста вља у не рав но пра ван по ло жај у кон тек сту 
ци ља про пи си ва ња (опо ра вак же не од пре жи вље не тра у ме услед смр ти де-
те та) за по сле ну чи је де те умре пред крај по ро диљ ског од су ства у од но су на 
же ну ко ја ро ди мр тво де те, с об зи ром на исто тра ја ње пра ва. Ра ци о нал но би 
би ло при ла го ђа ва ње ра чу на ња тра ја ња по ро диљ ског од су ства за по сле ној 
ко јој де те умре при кра ју по ро диљ ског од су ства, да би има ла до вољ но вре-
ме на да се опо ра ви од на ста ле тра ге ди је. Спе ци фич ност овог пра ва са сто ји 
се у то ме што се ко ри сти са мо стал но, а не уз од су ство са ра да ра ди не ге 
де те та и ово пра во при па да са мо мај ци, а не и оцу де те та.29

За вре ме по ро диљ ског, од су ства са ра да ра ди не ге де те та и од су ства са 
ра да ра ди по себ не не ге де те та, за по сле не оства ру ју на кна ду за ра де, од но сно 
на кна ду пла те, ко је пра во има и отац, је дан од усво ји те ља, хра ни тељ, од но-
сно ста ра тељ де те та, ка да у скла ду са про пи си ма о ра ду ко ри сте пред мет но 
од су ство. Осно ви ца на кна де за ра де, од но сно на кна де пла те не мо же би ти 
ве ћа од три про сеч не ме сеч не за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји, пре ма по след њем 
об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке 
на дан под но ше ња зах те ва, а утвр ђу је се на осно ву зби ра ме сеч них осно ви-
ца на ко ји су пла ће ни до при но си на при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де, за 
по след њих 18 ме се ци ко ји прет хо де пр вом ме се цу от по чи ња ња од су ства 
због ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће или по ро диљ ског од су-
ства, од но сно прет хо де ме се цу от по чи ња ња од су ства по за сни ва њу рад ног 
од но са. Исто та ко, де фи ни са но је да пун ме сеч ни из нос на кна де за ра де, од-
но сно на кна де пла те за вре ме по ро диљ ског од су ства, не мо же би ти ма њи од 
ми ни мал не за ра де утвр ђе не на дан под но ше ња зах те ва, под усло вом да је 
код над ле жног ор га на еви ден ти ра но нај ма ње шест нај ни жих осно ви ца на 
ко је су пла ће ни до при но си на при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де. Од по-
себ ног зна ча ја је да оста ле на кна де по осно ву ро ђе ња и не ге де те та и по себ-
не не ге де те та мо же оства ри ти мај ка и же на ко ја је усво ји тељ, хра ни тељ или 
ста ра тељ де те та, ко ја је у пе ри о ду од 18 ме се ци пре ро ђе ња де те та оства ри-
ва ла при хо де по осно ву са мо стал ног оба вља ња де лат но сти, као но си лац 
по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства (има ста тус ли ца ко је са мо стал но 
оба вља де лат ност), као и при хо де по осно ву уго во ра о оба вља њу при вре ме них 

28 Чл. 94а и чл. 95 За ко на о ра ду.
29 З. Иво ше вић, М. Иво ше вић (2016), 230-231.
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и по вре ме них по сло ва, уго во ра о де лу и ау тор ског уго во ра, ко ја је у пе ри о ду 
од 24 ме се ца пре ро ђе ња де те та би ла по љо при вред ни оси гу ра ник, од но сно 
ко ја је не за по сле на у мо мен ту ро ђе ња де те та и ни је оства ри ла пра во на нов-
ча ну на кна ду по осно ву не за по сле но сти. Пра во на оста ле на кна де по осно-
ву ро ђе ња и не ге де те та оства ру је се у тра ја њу од го ди ну да на од да на ро ђе-
ња де те та (без об зи ра на ред ро ђе ња), с тим да мај ка оства ру је ово пра во у 
тра ја њу од три ме се ца од да на ро ђе ња де те та, ако се де те ро ди мр тво или 
умре пре на вр ше на три ме се ца жи во та, од но сно до смр ти де те та уко ли ко 
оно умре ка сни је. Отац де те та оства ру је пра во на оста ле на кна де по осно ву 
ро ђе ња и не ге де те та, уко ли ко мај ка ни је жи ва, ако је на пу сти ла де те или 
ако је из објек тив них раз ло га спре че на да не по сред но бри не о де те ту.30

1.2.3. За шти та од от ка за уго во ра о ра ду за вре ме труд но ће,  
по ро диљ ског од су ства и од су ства са ра да ра ди не ге де те та

За по сле на же на за вре ме труд но ће, по ро диљ ског од су ства31 и од су ства 
са ра да ра ди не ге де те та32 и за по сле ни отац за вре ме по ро диљ ског од су ства 
ко је не мо же да ко ри сти мај ка и од су ства са ра да ра ди не ге де те та, за шти-
ће ни су од от ка за уго во ра о ра ду33 за вре ме тра ја ња пред ме та за шти те.34 

30 Чл. 12-17 За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, Сл. гла сник РС, бр. 
113/2017.

31 За шти ту од от ка за пред ви ђа и Кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да број 183 
о за шти ти ма те рин ства и то за вре ме труд но ће, по ро диљ ског и од су ства у слу ча ју бо ле сти 
или ком пли ка ци ја, као и у пе ри о ду на кон по врат ка за по сле не на по сао. От каз за по сле не би 
био за ко нит са мо уко ли ко је дат из раз ло га ко ји ни су по ве за ни са труд но ћом или по ро ђа јем, 
а те рет до ка зи ва ња сно си по сло да вац. Чл. 8., ст. 1 Кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ра да број 183 о за шти ти ма те рин ства, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри бр. 1/2010.

32 И по ред то га, што се у суд ском по ступ ку ис пи ти ва ња за ко ни то сти од лу ке о от ка зу 
уго во ра о ра ду при ме њу је пра ви ло да се за ко ни тост це ни пре ма вре ме ну до но ше ња ак та, 
Вр хов ни ка са ци о ни суд је за у зео став да је ре ше ње о от ка зу не за ко ни то због по вре де чл. 
187. став 1 За ко на о ра ду, јер је по сло да вац сво јим по сту па њем обе сми слио по себ ну за шти-
ту рад ног од но са. У кон крет ном слу ча ју, по сло да вац је усво јио Про грам ре ша ва ња ви шка 
за по сле них док је за по сле на би ла на од су ству ра ди не ге де те та и утвр дио да је ви шак, од-
но сно за по сле на за чи јим ра дом је пре ста ла по тре ба, али је од ло жио до но ше ње ре ше ња о 
от ка зу уго во ра о ра ду до по врат ка за по сле не на рад и ка да је од су ство ис те кло, а за по сле на 
се вра ти ла на рад до не то је спо р но ре ше ње. Пре су да Вр хов ног ка са ци о ног су да, Рев2 
1639/2014 од 30.09.2015. го ди не (www.vk.sud.rs, 19. ав густ 2017).

33 Га ран то ва на за шти та од от ка за за вре ме труд но ће не за ви си ни од сло бод них рад-
них ме ста код по сло дав ца. За оце ну за ко ни то сти от ка за за по сле не за вре ме труд но ће ни је 
од зна ча ја да ли су по сто ја ла сло бод на рад на ме ста код по сло дав ца, на ко је је за по сле на 
мо гла би ти рас по ре ђе на. Пре су да Вр хов ног ка са ци о ног су да, Рев2 584/2016 од 01.02.2017. 
го ди не (www.vk.sud.rs, 19. ав густ 2017).

34 У пра ву Цр не Го ре по сло да вац не мо же да од би је да за кљу чи уго вор о ра ду са труд-
ном же ном, ни ти јој мо же да ти от каз због труд но ће или ко ри шће ња по ро диљ ског од су ства, 
од су ства са ра да због не ге де те та и ко ри шће ња ро ди тељ ског од су ства (ко ја пра ва при па да ју 
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За шти та ма те рин ства и по ро дич них оба ве за убра ја ју се у нео прав да не от-
ка зне раз ло ге, јер се ве зу ју за лич ни дис кри ми ни ра ју ћи основ.35 Исто та ко, 
на ве де ној ка те го ри ји за по сле них про ду жа ва се рад ни од нос на од ре ђе но 
вре ме до ис те ка ко ри шће ња пра ва на од су ство. Са мим тим, ни шта во је ре-
ше ње о от ка зу уго во ра о ра ду ако је на дан ње го вог до но ше ња, по сло дав цу 
би ло по зна то по сто ја ње на пред на ве де них окол но сти или ако за по сле ни у 
ро ку од 30 да на од да на пре стан ка рад ног од но са оба ве сти по сло дав ца о 
њи хо вом по сто ја њу36 и о то ме до ста ви од го ва ра ју ћу по твр ду овла шће ног 
ле ка ра или дру гог над ле жног ор га на.37 

Од су ство ва ње за по сле ног са ра да због при вре ме не спре че но сти за рад, 
труд но ће38, по ро диљ ског од су ства и не ге де те та не мо же да бу де кри те ри јум 
за утвр ђи ва ње ви шка за по сле них, јер би пред ста вља ло дис кри ми на ци о но 
по сту па ње ве за но за ко ри шће ње пра ва за по сле них ко ји им при па да ју.39 

2. РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА  
У ПРА ВУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

У пра ву Европ ске уни је по кла ња се ве ли ка па жња прин ци пу јед на ког 
трет ма на у за по сле њу и за ни ма њу, као и за бра ни дис кри ми на ци је. Од по-
себ ног зна ча ја за раз ма тра ње рад но прав ног ста ту са труд ни ца и по ро ди ља у 

и оцу де те та). И у пра ву Цр не Го ре про ду жа ва се рад ни од нос на од ре ђе но вре ме до ис те ка 
ко ри шће ња пра ва на по ро диљ ско од су ство, уко ли ко уго вор о ра ду на од ре ђе но вре ме ис ти-
че у пе ри о ду ко ри шће ња овог пра ва. Чл. 108, ст. 1-4 За ко на о ра ду, Сл. лист ЦГ, бр. 49/2008, 
26/2009 – ис пр., 88/2009 – др. за кон, 26/2010 – др. за кон, 59/2011, 66/2012, 31/2014 и 53/2014 
– др. за кон.

35 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, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду Цен тар за из да ва штво и ин фор ми са ње, 
Бе о град 2012, 742.

36 У си ту а ци ји ка да за по сле ној пре ста не рад ни од нос на од ре ђе но вре ме ис те ком ро-
ка на ко ји је за сно ван, ире ле вант на је окол ност да по сло да вац ни је до нео ре ше ње ко јим се 
за по сле ном от ка зу је уго вор о ра ду, јер је та кво по сту па ње не по треб но. Исто та ко, ни је од 
зна ча ја ни окол ност да у тре нут ку оба ве шта ва ња по сло дав ца и до ста ва ља ња од го ва ра ју ће 
по твр де труд ни ца не ма ста тус за по сле не, већ ра ди по осно ву уго во ра о оба вља њу при вре-
ме них и по вре ме них по сло ва, уко ли ко оба ве сти по сло дав ца у ро ку од 30 да на од да на пре-
стан ка рад ног од но са на од ре ђе но вре ме о по сто ја њу труд но ће. Пре су да Вр хов ног ка са ци-
о ног су да, Рев2 1558/2015 од 02.12.2015. го ди не (www.vk.sud.rs, 19. ав густ 2017).

37 Чл. 187 За ко на о ра ду.
38 При ли ком утвр ђи ва ња ви шка за по сле них и уки да ња рад них ме ста услед еко ном-

ских и ор га ни за ци них про ме на, за по сле не мо гу да бу ду об у хва ће не за штит ним од ред ба ма, 
са мо уко ли ко оба ве сте по сло дав ца о по сто ја њу труд но ће и до ста ве од го ва ра ју ће по твр де 
овла шће ног ле ка ра или дру гог над ле жног ор га на. Пре су да Вр хов ног ка са ци о ног су да, Рев2 
2458/2015 од 14.04.2016. го ди не (www.vk.sud.rs, 19. ав густ 2017).

39 Чл. 157 За ко на о ра ду.
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пра ву Европ ске уни је је Ди рек ти ва 92/85/ЕЕЗ о уво ђе њу ме ра за под сти ца ње 
по бољ ша ња без бед но сти и здра вља на ра ду за по сле них труд ни ца и по ро ди-
ља. По сло да вац са мо стал но или пу тем слу жби за без бед ност и здра вље на 
ра ду вр ши про це ну сва ке опа сно сти за без бед ност или здра вље и свих по-
сле ди ца на труд но ћу, од лу чу је о ме ра ма ко је тре ба да се пре ду зму и оба ве-
шта ва за по сле не ко је ужи ва ју по себ ну за шти ту. Уко ли ко ре зул та ти про це не 
ука зу ју на по сто ја ње опа сно сти за без бед ност и здра вље, по сло да вац пред-
у зи ма по треб не ме ре и вр ши при вре ме ну про ме ну усло ва ра да и/или рад ног 
вре ме на,40 да би се из бе гло из ла га ње труд ни ца и по ро ди ља опа сно сти ма. 
По сло да вац је у оба ве зи да за по сле ну пре ме сти на дру го рад но ме сто, уко-
ли ко је про ме на усло ва ра да и/или рад ног вре ме на тех нич ки и/или објек-
тив но не из во дљи ва. На да ље, уко ли ко је пре ме штај на дру го рад но ме сто 
тех нич ки и/или објек тив но не из во дљив, или не мо же да се зах те ва из до ка-
за но оправ да них раз ло га, за по сле ној се до де љу је од су ство у скла ду с на цио-
нал ним за ко но дав ством и/или прак сом др жа ва чла ни ца Европ ске уни је за 
цео вре мен ски пе ри од ко ји је по тре бан да се обез бе ди за шти та ње не без бед-
но сти и здра вља. Ри зи ци по без бед ност или здра вље труд ни ца од из ла га ња 
штет но сти ма и усло ви ма ра да про пи са ни Ди рек ти вом 92/85/ЕЕЗ у пот пу-
но сти су тран спо но ва ни у пра во Ре пу бли ке Ср би је Пра вил ни ком о ме ра ма 
за без бе дан и здрав рад за по сле не же не за вре ме труд но ће, по ро ди ље и за-
по сле не ко ја до ји де те.

Уко ли ко се на осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног ор га на утвр ди да 
је ште тан ноћ ни рад за без бед ност и здра вље за по сле не за вре ме труд но ће 
и у пе ри о ду не по сред но на кон по ро ђа ја у пра ву Европ ске уни је пред у зи ма-
ју се по треб не ме ре, ко је под ра зу ме ва ју пре ме штај на днев ни по сао, од но сно 
од су ство са ра да или про ду же ње по ро диљ ског од су ства, ка да је та кав пре-
ме штај тех нич ки и/или објек тив но не из во дљив или се не мо же зах те ва ти из 
до ка за но оправ да них раз ло га.

По ро диљ ско од су ство у пра ву Европ ске уни је тра је нај ма ње 14 не де ља 
не пре кид но, (мо ра да укљу чу је пе ри од од нај ма ње две не де ље) ко је се рас-
по ре ђу ју пре и/или на кон по ро ђа ја, а од ре ђу је се са гла сно на ци о нал ним 
за ко но дав ством и/или прак сом др жа ва чла ни ца.41 У скла ду са на че ли ма 

40 Ди рек ти вом Са ве та 89/391/ЕЕЗ 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 ре гу ли са не су оп ште оба ве зе по сло да ва ца у по гле ду пред-
у зи ма ња по треб них ме ра за за шти ту без бед но сти и здра вља за по сле них, укљу чу ју ћи пре-
вен ци ју про фе си о нал них ри зи ка, пру жа ње ин фор ма ци ја, обу ке и по треб на сред ста ва. Чл. 
6 Ди рек ти ве Са ве та 89/391 од 12. ју на 1989. 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 (Co un cil Di rec ti ve 89/391/EEC of 12 Ju ne 1989 on the 
in tro duc tion of me a su res to en co u ra ge im pro ve ments in the sa fety and he alth of wor kers at work, 
Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Com mu ni ti es, L 183, 29. јун 1989.), 1–8.

41 Чл. 4-8 Ди рек ти ве Са ве та 92/85/ЕЕЗ од 19. ок то бра 1992. о уво ђе њу ме ра за под сти ца-
ње по бољ ша ња без бед но сти и здра вља на ра ду за по сле них труд ни ца, по ро ди ља или до ји ља 
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јед на ких мо гућ но сти и јед на ког по сту па ња пре ма му шкар ци ма и же на ма у 
по гле ду за по шља ва ња и оба вља ња за ни ма ња, пра во на по ро диљ ско од су ство 
има и отац де те та и уко ли ко мај ка ни је за по сле на или не оба вља ни ка кву 
де лат ност.42 

Труд ни це у пра ву Европ ске уни је (у скла ду с на ци о нал ним за ко но дав-
ством и/или прак сом) има ју пра во на пла ће но од су ство с по сла ра ди оба-
вља ња труд нич ких пре гле да, ако се исти мо ра ју оба ви ти у рад но вре ме.

Труд ни ца ма и по ро ди ља ма у пра ву Европ ске уни је га ран ту ју се и пра-
ва ве за на за уго вор о ра ду, укљу чу ју ћи ре дов ну ис пла ту пла та и/или пра во 
на од го ва ра ју ћи до да так. По ред свих пра ва ве за но за уго вор о ра ду за вре ме 
по ро диљ ског од су ства обез бе ђу је се ре дов на ис пла та за ра да и/или пра во на 
од го ва ра ју ћи до да так у нај ма ње јед на ком из но су, ко ји би за по сле на до би ја-
ла у слу ча ју пре ки да рад не ак тив но сти из здрав стве них раз ло га. Др жа ва ма 
чла ни ца ма Европ ске уни је пру же но је дис кре ци о но пра во, да за ис пла ту 
за ра де и до да та ка труд ни ца ма и по ро ди ља ма зах те ва ју ис пу ње ње усло ва, 
ко ји се ре гу ли шу на ци о нал ним за ко но дав стви ма. Ме ђу тим, Ди рек ти ва 92/85/
ЕЕЗ про пи су је огра ни че ње да ни у ком слу ча ју др жа ве чла ни це не сме ју да 
усло вља ва ју ис пла ту за ра да и до да та ка труд ни ца ма и по ро ди ља ма, за по сле но-
шћу у тра ја њу ду же од 12 ме се ци не по сред но пре оче ки ва ног да ту ма по ро-
ђа ја.43 Ди рек ти ва 2006/54/ЕЗ пред ви ђа да же на ко ја ко ри сти по ро диљ ско 
од су ство има пра во по ис те ку истог, да се вра ти на сво је или исто вет но рад но 
ме сто, под усло ви ма ко ји за њу ни су ма ње по вољ ни и има пра во да ко ри сти 
сва по бољ ша ња рад них усло ва на ко ја би има ла пра во за вре ме од су ства.44

У ци љу обез бе ђи ва ња пра ва на без бед ност и здра вље на ра ду труд ни ца 
и по ро ди ља, др жа ве чла ни це Европ ске уни је пред у зи ма ју по треб не ме ре 
ка ко би за бра ни ле от пу шта ње за по сле них из ове ка те го ри је у пе ри о ду од 
по чет ка труд но ће до кра ја по ро диљ ског од су ства. От каз труд ни ца ма и по-
ро ди ља ма мо же да се да са мо у ван ред ним слу ча је ви ма не ве за ним за њи хо во 

(де се та по је ди нач на ди рек ти ва у сми слу чла на 16. став 1. Ди рек ти ве 89/391/ЕЕЗ), у да љем 
тек сту: Ди рек ти ва Са ве та 92/85/ЕЕЗ – Co un cil Di rec ti ve 92/85/EEC of 19 Oc to ber 1992 on the 
in tro duc tion of me a su res to en co u ra ge im pro ve ments in the sa fety and he alth at work of preg nant 
wor kers and wor kers who ha ve re cently gi ven birth or are bre ast fe e ding (tenth in di vi dual Di rec ti ve 
wit hin the me a ning of Ar tic le 16 (1) of Di rec ti ve 89/391/EEC), Of fi cial Jo u r nal L 348, 28/11/1992.

42 Пре су да Су да прав де Европ ске уни је у пред ме ту C-222/14 (Kon stan ti nos Maïstrellis 
v Ypo u r gos Di ka i osyni s, Di a fa ne i as kai An thro pi non Di ka i o ma ton) од 16. ју ла 2015., Di gi tal re-
ports (Co u rt Re ports – ge ne ral), EC LI iden ti fi er: EC LI:EU :C:2015:473.

43 Чл. 9 и чл. 11 Ди рек ти ве Са ве та 92/85/ЕЕЗ.
44 Чл. 15 Ди рек ти ве Европ ског пар ла мен та и Са ве та 2006/54/ЕЗ од 5. ју ла 2006. о им-

пле мен та ци ји на че ла јед на ких мо гућ но сти и јед на ког по сту па ња пре ма му шкар ци ма и 
же на ма у пи та њи ма за по шља ва ња и за ни ма ња (Di rec ti ve 2006/54/EC of the Eu ro pean Par li a-
ment and of the Co un cil of 5 July 2006 on the im ple men ta tion of the prin ci ple of equ al op por tu-
ni ti es and equ al tre at ment of men and wo men in mat ters of em ployment and oc cu pa tion), Of fi cial 
Jo u r nal of the Eu ro pean Union L 204, 26.7.2006.
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ста ње, ка да то до пу шта на ци о нал но за ко но дав ство и/или прак са, а по по-
тре би уз при ста нак над ле жног ор га на. Уко ли ко труд ни ца или по ро ди ља 
бу де от пу ште на у пе ри о ду од по чет ка труд но ће до кра ја по ро диљ ског од су-
ства (14 не де ља рас по ре ђе них пре и/или на кон по ро ђа ја), по сло да вац мо ра 
пи сме но да на ве де оправ да не раз ло ге за ње но от пу шта ње и да их пот кре пи 
до ка зи ма.45 Суд прав де у сво јој прак си је за у зео став да члан 10 Ди рек ти ве 
92/85/ЕЕЗ тре ба да се ту ма чи та ко да оне мо гу ћа ва от пу шта ње за по сле не 
због труд но ће и у слу ча ју ако је ан га жо ва на на од ре ђе но вре ме, ни је оба ве сти-
ла по сло дав ца о по сто ја њу труд но ће (иа ко је ту чи ње ни цу зна ла у тре нут ку 
за кљу че ња уго во ра о ра ду) и због труд но ће ни је би ла у мо гућ но сти да ра ди 
зна чај ни део пе ри о да ва же ња уго во ра.46 За ни мљи во је да Суд прав де сма тра 
да се чл. 45 Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је мо ра ту ма чи ти та ко, 
да же на ко ја се од рек не по сла или тра же ња по сла због фи зич ких огра ни че-
ња ка сних фа за труд но ће и по сле ди ца по ро ђа ја за др жа ва ста тус „рад ни ка“ 
у кон тек сту сло бо де кре та ња ли ца под усло вом, да се вра ти на по сао или да 
про на ђе дру ги по сао у ра зум ном пе ри о ду на кон ро ђе ња де те та.47

У свој на ци о нал ни прав ни си стем др жа ве чла ни це уво де по треб не ме-
ре ка ко би се пру жи ла прав на за шти та труд ни ца ма и по ро ди ља ма (у суд ском 
по ступ ку и/или обра ћа њем дру гим над ле жним ор га ни ма) ко је сма тра ју да 
су им по вре ђе на га ран то ва на пра ва или да су оште ће не због не ис пу ње ња 
про пи са них оба ве за.48

Ре ви ди ра ни Оквир ни спо ра зум о по ро диљ ском од су ству ко ји су за кљу-
чи ли BU SI NESS EU RO PE, UE AP ME, CE EP I ETUC49 прописујe минималнe 

45 Ro ger Blan pain, Eu ro pean la bo ur law, Klu wer Law In ter na ti o nal, Ele venth re vi sed edi-
tion, Alp hen aan den Rijn 2008, 568.

46 Пре су да Су да прав де Европ ске уни је у пред ме ту C-109/00 (Te le Dan mark A/S v 
Han dels- og Kon tor funk ti on ærer nes For bund i Dan mark (HK)) од 04. ок то бра 2001., Eu ro pean 
Co u rt re ports 2001, I-6993.

47 Пре су да Су да прав де Европ ске уни је у пред ме ту C-507/12 (Jessy Sa int Prix v Sec re-
tary of Sta te for Work and Pen si ons) од 19. ју на 2014., Di gi tal re ports (Co u rt Re ports – ge ne ral), 
EC LI iden ti fi er: EC LI:EU :C:2014:2007.

48 Чл. 12 Ди рек ти ве Са ве та 92/85/ЕЕЗ.
49 Уго во ром о функ ци о ни ра њу Европ ске уни је пред ви ђе на је мо гућ ност ин сти ту ци-

ја ма, да до пу ња ва ју де ло ва ње др жа ва чла ни ца, из ме ђу оста лог и на под руч ју рав но прав но-
сти му шка ра ца и же на у по гле ду пар ти ци па ци је на тр жи шту ра да и по сту па ња на рад ном 
ме сту. Со ци јал ни ди ја лог на ни воу Уни је мо же да до ве де до уго вор них од но са, укљу чу ју ћи 
и спо ра зу ме, а со ци јал ни парт не ри мо гу зах те ва ти да се од лу ком Са ве та на пред лог Ко ми-
си је спро ве ду спо ра зу ми ко је су за кљу чи ли на ни воу Уни је. Чл. 153, ст. 1 тач. (и), чл. 155 Пре-
чи шће ног тек ста Уго во ра о Европ ској уни ји и Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је 
(Con so li da ted ver si ons of the Tre aty on Eu ro pean Union and the Tre aty on the Fun cti o ning of the 
Eu ro pean Union, Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union C 202, 7.6.2016.). Ди рек ти вом 2010/18/ЕУ 
сту пио је на сна гу ре ви ди ра ни Оквир ни спо ра зум о по ро диљ ском од су ству ко ји су 18. ју на 2009. 
за кљу чи ле европ ске ор га ни за ци је со ци јал них парт не ра (BU SI NES SE U RO PE, UE AP ME, 
CE EP и ETUC) – у да љем тек сту: Спо ра зум о по ро диљ ском од су ству. Чл. 1 Ди рек ти ве Са ве та 
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захтевe с ци љем да се олак ша за по сле ним ро ди те љи ма ускла ђи ва ње ро ди-
тељ ских и про фе си о нал них оба ве за, узи ма ју ћи у об зир све ве ћу ра зно ли кост 
по ро дич них струк ту ра. Спо ра зу мом су об у хва ће ни не са мо за по сле ни ко ји су 
у рад ном од но су, већ и сва ли ца ко ја има ју за кљу чен уго вор о ра ду, укљу чу-
ју ћи рад ни ке ко ји ра де скра ће но рад но вре ме, уго вор не рад ни ке на од ре ђе но 
вре ме или ли ца ко ја уго вор о ра ду или о рад ном од но су има ју са аген ци јом за 
при вре ме но за по шља ва ње, а са гла сно за ко ни ма, ко лек тив ним уго во ри ма, 
од но сно прак сом др жа ва чла ни ца. По ро диљ ско од су ство при па да за по сле-
ним му шкар ци ма и же на ма за ро ђе ње и не ге де те та нај ка сни је до осме го-
ди не жи во та, што од ре ђу ју др жа ве чла ни це и/или со ци јал ни парт не ри. 
Оквир ни спо ра зум пред ви ђа да по ро диљ ско од су ство тре ба да тра је нај ма ње 
че ти ри ме се ца, а ис ти че се да би тре ба ло пред ви де ти да ба рем је дан ме сец 
бу де не пре но сив у ци љу про мо ци је јед на ких мо гућ но сти и рав но прав ног 
по сту па ња пре ма му шкар ци ма и же на ма.50 Суд прав де Европ ске уни је ис та као 
је да ро ђе ње бли за на ца не да је пра во на ду жи пе ри од тра ја ња по ро диљ ског 
од су ства, са гла сно бро ју ро ђе не де це. Ме ђу тим, у кон тек сту прин ци па јед-
на ког трет ма на, на ци о нал ни за ко но да вац тре ба да ус по ста ви ре жим по ро-
диљ ског од су ства, ко ји обез бе ђу је трет ман ро ди те ља бли за на ца са гла сно 
њи хо вим по себ ним по тре ба ма, а ду жност на ци о нал них су до ва је да утвр де 
да ли про пи си др жа ва чла ни ца ис пу ња ва ју тај зах тев.51

За ко ни ма др жа ва чла ни ца и/или ко лек тив ним уго во ри ма ре гу ли шу се 
усло ви за при ступ ко ри шће њу и пра ви ла при ме не по ро диљ ског од су ства уз 
по што ва ње ми ни мал них зах те ва из Спо ра зу ма, уз мо гућ ност уво ђе ња и по-
вољ ни јих од ред би за за по сле не. Др жа ве чла ни це и/или со ци јал ни парт не ри 
мо гу по себ но да од лу че да ли се по ро диљ ско од су ство га ран ту је за ли ца 
ко ја ра де пу но или скра ће но рад но вре ме, као и да ли ће ово пра во до де ли ти 
за ви сно од ис пу ње ња усло ва ве за но за тра ја ње за по сле ња и/или слу жбе, али 
не ду же од го ди ну да на (по себ но узи ма ју ћи у об зир збир уза стоп них уго во-
ра на од ре ђе но вре ме код истог по сло дав ца).52 Окол но сти у ко ји ма се по сло-
дав цу, на кон са ве то ва ња у скла ду са на ци о нал ним пра вом, ко лек тив ним 

2010/18/ЕУ од 8. мар та 2010. о спро во ђе њу ре ви ди ра ног Оквир ног спо ра зу ма о по ро диљ ском 
од су ству ко ји су за кљу чи ли BU SI NESS EU RO PE, UE AP ME, CE EP I ETUC и о ста вља њу ван 
сна ге Ди рек ти ве 96/34/ЕЗ (Co un cil Di rec ti ve 2010/18/EU of 8 March 2010 im ple men ting the 
re vi sed Fra me work Agre e ment on pa ren tal le a ve con clu ded by BU SI NES SE U RO PE, UE AP ME, 
CE EP and ETUC and re pe a ling Di rec ti ve 96/34/EC), Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union L 
68, 18.3.2010.

50 Кла у зу ле 1 и 2 Спо ра зу ма о по ро диљ ском од су ству.
51 Пре су да Су да прав де Европ ске уни је у пред ме ту C-149/10 (Zoi Chat zi v Ypo ur gos 

Oi ko no mi kon) од 16. сеп тем бра 2010., Eu ro pean Co u rt Re ports 2010 I-08489, EC LI iden ti fi er: 
EC LI:EU :C:2010:534.

52 Cat he ri ne Bar nard, EU em ployment law, Ox ford Uni ver sity Press, Fo urth edi tion, Ox ford 
2012, 421.
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уго во ри ма и/или прак сом, до пу шта од ла га ње да ва ња по ро диљ ског од су ства 
из оправ да них функ ци о нал них раз ло га, исто та ко се од ре ђу ју од стра не др-
жа ва чла ни ца и/или со ци јал них парт не ра, као и ро ко ви у ко ји ма за по сле ни 
мо ра ју да оба ве сте по сло дав ца о ко ри шће њу пра ва на по ро диљ ско од су ство 
(на во де ћи по че так и крај од су ства). Др жа ве чла ни це и/или со ци јал ни парт-
не ри усло ве за ко ри шће ње пра ва на по ро диљ ско од су ство, по по тре би при-
ла го ђа ва ју по тре ба ма ро ди те ља де це са ин ва ли ди те том или ду го трај ном 
бо ле шћу.53

За по сле ни и по сло дав ци се под сти чу да одр жа ва ју кон такт за вре ме 
тра ја ња по ро диљ ског од су ства да би се олак шао по вра так на по сао на кон 
ње го вог ис те ка,54 а мо гу и да се до го во ре о при ме ре ним ме ра ма за по нов но 
укљу че ње у про цес ра да о че му од лу чу ју обе за ин те ре со ва не стра не, узи-
ма ју ћи у об зир на ци о нал но пра во, ко лек тив не уго во ре и/или прак су. На кон 
окон ча ног по ро диљ ског од су ства ко ри сни ци има ју пра во да се вра те на исти 
по сао или ако то ни је мо гу ће, на исто ве тан или сли чан по сао, у скла ду са 
њи хо вим уго во ром о ра ду или о рад ном од но су. Ко ри сни ци пра ва на по ро-
диљ ско од су ство по по врат ку на по сао мо гу на од ре ђе но вре ме да за тра же 
про ме не рад ног вре ме на и/или рас по ре да ра да, а по сло да вац на кон раз ма-
тра ња зах те ва до но си од лу ку, во де ћи ра чу на о сво јим и о по тре ба ма за по-
сле них (на при мер: по сло да вац мо же да одо бри за по сле ном рад са не пу ним 
рад ним вре ме ном да би ускладиo про фе си о нал не са при ват ним оба ве за ма 
у по гле ду ра да ин сти ту ци ја за чу ва ње или еду ка ци ју де це).55 За по сле ни ма 
при па да и пра во на од су ство (са огра ни че ним тра ја њем у то ку го ди не и/или 
ве за но за од ре ђе не слу ча је ве) због ви ше си ле из хит них по ро дич них раз ло-
га у слу ча ју бо ле сти или не сре ће, због ко јих је по треб но њи хо во при су ство. 
Др жа ве чла ни це и/или со ци јал ни парт не ри да би оси гу ра ли не сме та но ко-
ри шће ње пра ва на по ро диљ ско од су ство у прак си мо ра ју да пре ду зму по-
треб не ме ре, ка ко би за шти ти ли за по сле не од по сту па ка, ко ји су за њих 
не по вољ ни ји или од от пу шта ња због при ја вље не по тре бе за ко ри шће ње 
пред мет ног пра ва.56

53 Кла у зу ла 3 Спо ра зу ма о по ро диљ ском од су ству.
54 Суд прав де Европ ске уни је је за у зео став да же на ко ја ко ри сти по ро диљ ско од су ство 

не мо же да бу де ис кљу че на из струч ног оспо со бља ва ња, ко је је са став ни део ње ног по сла и 
ко је је оба ве зно за до би ја ње трај ног име но ва ња на ме сто слу жбе ни ка, као и за по бољ ша ње 
ње них рад них усло ва и по ред обе ћа ња да ће би ти об у хва ће на у окви ру сле де ћег оспо со бља-
ва ња чи ји је да тум ре а ли за ци је не из ве стан. Пре су да Су да прав де Европ ске уни је у пред ме-
ту C-595/12 (Lo re da na Na po li v Mi ni ste ro del la Gi u sti zia – Di par ti men to del l’Am mi ni stra zi o ne 
pe ni ten zi a ria) од 6. мар та 2014., Di gi tal re ports (Co u rt Re ports – ge ne ral) EC LI iden ti fi er: EC-
LI:EU :C:2014:128.

55 An ne Da vi es, EU La bo ur Law, Ed ward El gar Pu blis hing, Chel ten ham 2012, 138.
56 Кла у зу ле 5 – 7 Спо ра зу ма о по ро диљ ском од су ству.
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ЗА КЉУ ЧАК

Ели ми на ци ја дис кри ми на ци је труд ни ца и по ро ди ља при за по шља ва њу 
и на ра ду, пред ста вља из раз на че ла јед на ког трет ма на и јед на ких мо гућ но сти 
му шка ра ца и же на. По себ на за шти та труд ни ца и по ро ди ља не под ра зу ме ва 
са мо ре гу ли са ње за бра не дис кри ми на ци је, већ и нор ми ра ње број них пра те-
ћих ин сти ту та ко ји би за шти ти ли њи хо ву и без бед ност и здра вље де те та, 
по пут за бра не да ра де на штет ним по сло ви ма, за шти те од пре ко вре ме ног и 
ноћ ног ра да, од но сно пре ра спо де ле рад ног вре ме на уз са гла сност. Исто та ко, 
за шти та здра вља труд ни це и де те та обез бе ђу је се и пла ће ним од су ством са 
ра да у то ку да на, ра ди оба вља ња здрав стве них пре гле да, пра вом на од су ство 
са ра да због бо ле сти и ком пли ка ци ја у ве зи са труд но ћом уз на кна ду за ра де, 
а од по себ ног зна ча ја су и пра во на по ро диљ ско и од су ство са ра да ра ди не-
ге де те та. Кру ци јал на пра ва ве зу ју се за по себ ну за шти ту од от ка за уго во ра 
о ра ду за вре ме труд но ће, по ро диљ ског од су ства и од су ства са ра да ра ди 
не ге де те та, као и за про ду же ње рад ног од но са на од ре ђе но вре ме до ис те ка 
ко ри шће ња пра ва на од су ство. 

Из раз ма тра них од ред би пра ва Европ ске уни је по у ка за да љи раз вој пра-
ва Ре пу бли ке Ср би је са сто ји се у чи ње ни ци да ре гу ли са ње пред мет не ма те-
ри је тре ба да ис пу ни циљ про пи си ва ња за шти те, а то је очу ва ње без бед но сти 
и здра вља мај ке и де те та, од но сно пру жа ње по треб не не ге де те ту и то не са мо 
у те о ри ји, већ и у прак си. За до во ља ва ју ћи ре гу ла тор ни ни во у до ма ћем по зи-
тив ном пра ву тре ба да бу де са мо основ за афир ма тив ни раз вој рад но прав не 
за шти те труд ни ца и по ро ди ља, јер по ред дис кри ми на тор ског трет ма на при-
ли ком за по шља ва ња, у прак си им је че сто оне мо гу ће но уса вр ша ва ње и на пре-
до ва ње. Исто та ко, у прак си до ла зи и до не по што ва ња пра ва на очу ва ње истог 
или исто вет ног јед на ко пла ће ног рад ног ме ста на кон по врат ка с од су ства, што 
има по себ но не га ти ван ути цај на ре ин те гра ци ју пред мет не ка те го ри је за по-
сле них на тр жи шту ра да, што на да ље ис по ља ва и не га тив не де мо граф ске 
кон се квен це, јер су же не при мо ра не да би ра ју из ме ђу раз во ја ка ри је ре и оства-
ре ња по ро ди це. Са мим тим, по треб на је кон ти ну и ра на еду ка ци ја же на ко је 
пла ни ра ју по том ство, труд ни ца и по ро ди ља о њи хо вим пра ви ма и оба ве за ма, 
да би у прак си мо гле да ко ри гу ју не про пи сно по сту па ње по сло да ва ца или да 
за тра же ин сти ту ци о нал ну за шти ту по вре ђе них пра ва. По ми ре ње про фе си о-
нал них и по ро дич них оба ве за (по себ но има ју ћи у ви ду кри зу тра ди ци о нал ног 
кон цеп та по ро ди це) и по ве ћа ње ком пе ти тив но сти же на на тр жи шту ра да, 
обез бе ди ло би се и по ве ћа њем бро ја уста но ва за чу ва ње и бри гу о де ци, као 
и адап та ци јом њи хо вог рад ног вре ме на са гла сно по тре ба ма за по сле них же на. 
У ци љу де мар ги на ли за ци је пред мет не ка те го ри је же на на тр жи шту ра да, по-
треб но је про мо ви са ти укљу че ње оче ва у рав но мер ној рас по де ли по ро дич них 
оба ве за и ко ри шће ње ре гу ли са них од су ства ра ди не ге и бри ге о де ци. 
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Ab stract: Con si de ra tion of the la bor law pro tec tion of preg nant and wo men 
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so a re vi ew of Eu ro pean union law is of spe cial im por tan ce. An analysis of the 
spe cial pro tec tion of this ca te gory of em ployee s in ac qu is com mu na u ta i re is ne ces-
sary to de ter mi ne the di rec ti ons for the de ve lop ment of do me stic po si ti ve law and 
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to the le gi sla ti ve re vi ew of the vu ne ra ble sta tus of preg nant and wo men who ha ve 
re cently gi ven birth, it is al so im por tant to pay at ten tion to the prac ti cal im ple men-
ta tion of re gu la ti ons, as this pre vents di scri mi na tion in em ployment and at work.
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