
1339

Пре глед ни чла нак 331.105.2-057.6:342.734
doi:10.5937/zrpfns54-27454

Др Љу бин ка М. Ко ва че вић, ван ред ни про фе сор
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду 
lju bin ka @i us.bg.ac.rs

ПРЕД ВИ ДИ ВОСТ УСЛО ВА РА ДА КАО  
ПРЕТ ПО СТАВ КА ДЕ ЛО ТВОР НОГ ОСТВА РИ ВА ЊА  

РАД НИХ ПРА ВА: ОСВРТ НА ДИ РЕК ТИ ВУ (ЕУ)  
2019/1152

Сажетак: За по сле ни, као сла би ја (прав но под ре ђе на и еко ном ски за-
ви сна) стра на рад ног од но са има по тре бу да бла го вре ме но и на од го ва ра ју ћи 
на чин бу де оба ве штен о усло ви ма ра да, по себ но у др жа ва ма у ко ји ма уго вор 
о ра ду не мо ра би ти за кљу чен у пи са ној фор ми. До ста вља ње по да та ка о 
усло ви ма ра да за по сле ном, отуд, пред ста вља ва жну прет по став ку де ло-
твор ног ужи ва ња правa из рад ног од но са, јер му омо гу ћа ва пра вил но са гле-
да ва ње вла сти тог рад но прав ног по ло жа ја, а у слу ча ју рад ног спо ра, и лак ше 
до ка зи ва ње уго во ре них усло ва ра да. Ти ме се мо же до при не ти и по ште ној 
кон ку рен ци ји на тр жи шту, као и су зби ја њу рада ’на црно’, јер не по сто ја ње 
по сло дав че вог пи са ног оба ве ште ња о усло ви ма ра да мо же по слу жи ти ин-
спек ци ји ра да и дру гим над ле жним ор га ни ма као ин ди ка тор по вре да рад них 
пра ва у од ре ђе ном пред у зе ћу. Иа ко је на ни воу ЕУ, по сло дав че ва оба ве за 
оба ве шта ва ња рад никa о усло ви ма ра да ис црп но уре ђе на Ди рек ти вом Са-
ве та 91/533/ЕЕЗ, не ма ли број рад ни ка оста је ус кра ћен за пи са но оба ве ште-
ње, из ме ђу оста лог, и због по ја ве но вих об ли ка ра да ко ји су скоп ча ни с ри зи-
ком оте жа ног оства ри ва ња рад них пра ва. Овај ри зик на сто ји да пре ва зи ђе 
Ди рек ти ва Европ ског пар ла мен та и Са ве та 2019/1152 о тран спа рент ним и 
пред ви ди вим усло ви ма ра да у ЕУ, ко ја се при ме њу је и на но ве фор ме ра да, 
као и на ла жно са мо за по шља ва ње, а, по ред про ши ре ња кру га ли ца у по гле ду 
ко јих по сто ји оба ве за оба ве шта ва ња, утвр ђу је и ми ни мал ни ка та ло га пра-
ва свих рад ни ка. Сто га су у члан ку кри тич ки раз мо тре на кључ на ре ше ња 
из но ве ди рек ти ве, уз ука зи ва ње на ри зик да ова ко ши рок круг за шти ће них 
ли ца мо же од вра ћа ти по сло дав це од за сни ва ња рад ног од но са, као и од до-
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след не при ме не ме ро дав них (рад но прав них, со ци јал но прав них и по ре ско прав-
них) про пи са.

Кључнеречи: усло ви ра да; оба ве шта ва ње за по сле ног; но ве фор ме ра да; 
пра во Европ ске уни је.

1. ЗНА ЧАЈ ПРЕ ВИ ДИ ВО СТИ УСЛОВĀ РА ДА 

Као сла би ја стра на рад ног од но са, ко ја је под ре ђе на по сло дав че вој 
(упра вљач кој, нор ма тив ној и ди сци плин ској) вла сти и ко ја је, по пра ви лу, 
еко ном ски за ви сна од ра да за по сло дав ца, за по сле ни има по тре бу да бла го-
вре ме но и на од го ва ра ју ћи на чин бу де оба ве штен о сво јим (уго вор ним и 
дру гим) пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма из рад ног од но са. Од го ва ра-
ју ћим на чи ном оба ве шта ва ња за по сле них се, при том, сма тра до ста вља ње 
по треб них по да та ка у пи са ном об ли ку, јер та фор ма омо гу ћа ва ја сно са гле-
да ва ње њи хо вог рад но прав ног по ло жа ја, док у слу ча ју евен ту ал ног рад ног 
спо ра, обез бе ђу је лак ше до ка зи ва ње уго во ре них усло ва ра да.1 С тим у ве зи, 
ва ља има ти у ви ду да у не ким др жа ва ма, уго вор о ра ду мо ра би ти за кљу чен 
у пи са ној фор ми, ка ко би се из бе гли спо ро ви о ква ли фи ка ци ји за по сле ног, 
опи су по сла, ви си ни за ра да и др. По сто је, ме ђу тим, и др жа ве у ко ји ма је из-
бор фор ме у ко јој ће из ра зи ти при ста нак за за сни ва ње рад ног од но са (пи са-
ним пу тем, усме но или кон клу дент ним рад ња ма) оста вљен по сло дав цу и 
тра жи о цу за по сле ња, осим ако ко гент ном прав ном нор мом ни је из ри чи то 
про пи са на тач но од ре ђе на фор ма, нпр. са мо за за по сле не ко ји су ан га жо ва-
ни на осно ву од ре ђе них не стан дард них (флек си бил них) уго во ра о ра ду што 
њи хов по ло жај чи ни по себ но осе тљи вим, њи хов рад ни од нос по себ но не си-
гур ним, а, до ка зи ва ње по себ но те шким.2 У др жа ва ма из дру ге гру пе, оба-
ве шта ва ње рад ни ка о усло ви ма ра да има по се бан зна чај, на ро чи то ако има мо 
у ви ду из ра же ну не јед на кост стра на уго во ра о ра ду, због ко је рад ни ци, као 
еко ном ски сла би ја стра на, не рет ко без ре зер вно при хва та ју све усло ве ра да 
ко је дик ти ра по сло да вац, јер су „ма ње или ви ше при ну ђе ни да при ме оне 
усло ве ко је им ну ди по сло да вац”,3 би ра ју ћи „из ме ђу не за по сле но сти, па, 
пре ма то ме, и гла ди, и рђа вих усло ва за рад [...] ово дру го, као ма ње од два зла, 
од ко јих се јед но не мо же ни на ко ји на чин из бе ћи”.4 

1 Po lon ca Kon čar, „Pred log di rek ti ve o pre gled nih in pred vi dlji vih de lov nih po go jih”, De-
lav ci in de lo da jal ci 2-3/2018, 267. 

2 Ni ko la Tin tić, Rad no i so ci jal no pra vo. Knji ga I – Rad ni od no si (II), Za greb 1972, 162.
3 Сло бо дан Јо ва но вић, О др жа ви: Осно ви јед не прав не те о ри је, Бе о град 2011, 126.
4 Бо ри слав Т. Бла го је вић, По себ ни део обли га ци о ног пра ва: уго во ри, јед но стра ни прав-

ни по сло ви, гра ђан ско прав ни де лик ти, Бе о град 1939, 139. Та кав од нос стра на уго во ра о ра ду 
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Бу ду ћи да не мо же да ели ми ни ше еко ном ску не јед на кост стра на рад ног 
од но са, рад но пра во на сто ји да, у име со ци јал не прав де, со ци јал ног ми ра, 
со ци јал не ко хе зи је и дру штве ног раз во ја, убла жи и от кло ни ње не штет не 
по сле ди це.5 То на сто ја ње, на ро чи то, под ра зу ме ва спре ча ва ње по сло да ва ца 
да зло у по тре бља ва ју сво ју еко ном ску над моћ и од го ва ра ју ћа упра вљач ка, 
нор ма тив на и ди сци плин ска овла шће ња. Раз вој рад ног пра ва, отуд, по чи ва 
на ја ча њу уло ге рад ног за ко но дав ства у уре ђи ва њу рад ног од но са, та ко да, 
да нас, за ко но да вац фор му ли ше усло ве ра да у ве ћој ме ри не го што то мо же 
да учи ни сам по сло да вац. Са вре ме ни при ступ уре ђи ва њу рад них од но са, 
при том, не ис кљу чу је сва ку мо гућ ност њи хо вог уго вор ног уре ђи ва ња, иа ко 
су у те о ри ји за сту пље на два раз ли чи та ста ва о овом про бле му. Јед на гру па 
ау то ра, та ко, по сма тра уло гу уго во ра о ра ду с пе си ми змом, сма тра ју ћи да 
су, због уна пред утвр ђе не са др жи не уго во ра, уго вор не стра не прак тич но 
ус кра ће не за сло бо ду уго ва ра ња.6 Дру га гру па ау то ра твр ди, ме ђу тим, да 
уго вор о ра ду за др жа ва уло гу ин стру мен та за ин ди ви ду а ли за ци ју (за кон-
ских) усло ва ра да, и по ред то га што се ње го ва пре вас ход на уло га са сто ји у 
за сни ва њу рад ног од но са. Ово тим пре што уго вор о ра ду има и уло гу ин-
стру мен та за уна пре ђе ње (за кон ских) усло ва ра да, бу ду ћи да, у скла ду са 
на че лом in fa vo rem la bo ra to ris, мо же да пред ви ди по вољ ни је усло ве ра да од 
оних пред ви ђе них за ко ном. То, ко нач но, зна чи да су пра ва за по сле них уна-
пред од ре ђе на за ко ном, као и под за кон ским ак ти ма и ко лек тив ним уго во-
ри ма, ко ји се при ме њу ју у од су ству по вољ ни јих од ре да ба уго во ра о ра ду.7 
Овај дру ги став чи ни се при хва тљи ви јим, због че га је мо гу ће кон ста то ва ти 
да не ма оправ да ња за не ги ра ње зо не сло бод ног уго во ра ња у обла сти рад них 
од но са, ко ли ко год да су рет ки слу ча је ви у ко ји ма и по сло да вац и за по сле ни 
ак тив но уче ству ју у њој.

био је до вољ но сна жан ар гу мент за ква ли фи ка ци ју овог уго во ра као уго во ра по при сту пу, 
по себ но што по сло да вац не рет ко дик ти ра усло ве уго во ра, а за по сле ни их при ма en bloc, 
што зна чи да, и по ред за јем че не сло бо де уго ва ра ња, ја ча стра на од ре ђу је са др жи ну уго во ра 
о ра ду и обим уго вор них оба ве за (у ду ху из ре ке ’ta ke it or le a ve it’). За спор о (не)оправ да-
но сти ква ли фи ка ци је уго во ра о ра ду као уго во ра по при сту пу вид. у: Бо ри слав Т. Бла го је вић, 
„Уго во ри по при стан ку: фор му лар ни уго во ри”, док тор ска рас пра ва, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 1934, 52-70.

5 Пре драг Јо ва но вић, „Ин те ре сна обе леж ја рад ног од но са”, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС) 4/2013, 23.

6 Та ко и Lu ka Ti čar, „Ome je va nje av to no mi je strank po god be o za po sli tvi kot de jav nik za-
go to vlja nja de lov no prav ne ga var stva”, De lav ci in de lo da jal ci 1/2010, 13.

7 Thérè se Au bert-Mon peyssen, Sub or di na tion ju ri di que et re la tion de tra vail, To u lo u se, 
1988, 104.



2. „ЛЕ ГИ СЛА ТИВ НА ИСТО РИ ЈА” И RA TIO LE GIS  
УСВА ЈА ЊА ДИ РЕК ТИ ВЕ О ТРАН СПА РЕНТ НИМ  

И ПРЕД ВИ ДИ ВИМ УСЛО ВИ МА РА ДА У ЕУ

За раз ли ку од Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да (МОР)8 и Са ве та Евро пе,9 
под чи јим се окри љем са мо пар ти ку лар но и ак це сор но уре ђу је по сло дав че-
ва оба ве за оба ве шта ва ња рад никā о усло ви ма ра да, на ни воу Европ ске уни-
је (ЕУ), ово пи та ње је це ло ви то уре ђе но, и то Ди рек ти вом Са ве та 91/533/
ЕЕЗ.10 Овај из вор пра ва усво јен је с дво ја ким ци љем: пр ви циљ ти че се 
(уна пре ђе ња) за шти те рад никa од мо гу ћих по вре да рад них пра ва, јер је до-
ста вља ње пи са ног оба ве ште ња о усло ви ма ра да ва жна прет по став ка де ло-
твор ног ужи ва ња правā из рад ног од но са. Дру ги циљ ве зу је се, ме ђу тим, за 
по сти за ње ве ће тран спа рент но сти на тр жи шту ра да, јер при ме на Ди-
рек ти ве обез бе ђу је лак шу иден ти фи ка ци ју условā ра да од ре ђе не ка те го ри је 
за по сле них (нпр. за по сле них у јед ној гра ни при вре де или у од ре ђе ној де лат-
но сти на ни воу ЕУ).11 То је и раз лог што ко ри сти од при ме не Ди рек ти ве 
има ју не са мо за по сле ни, већ и са ве сни по сло дав ци, у сми слу прав не си гур-
но сти, тј. из ве сно сти у по гле ду њи хо вих оба ве за и ду жно сти из рад ног од-
но са. Сто га има ме ста за кључ ку да при ме на Ди рек ти ве Са ве та 91/533/ЕЕЗ 
до при но си по ште ној кон ку рен ци ји на тр жи шту, а исто вре ме но, до при но си 

8 Из стан дар да МОР из о ста је из ри чи то и не по сред но уре ђи ва ње пи та ња оба ве шта ва-
ња рад никā о усло ви ма ра да, уз из у зе так рад ни ка ми гра на та, бу ду ћи да њи хо вој за шти ти 
од рад не екс пло а та ци је и дру гих зло у по тре ба, по ред уре ђи ва ња за ра де уго во ром о ра ду 
(што је оба ве зно по Кон вен ци ји број 97 о ми гра ци ји у ци љу за по шља ва ња /ре ви ди ра ној/, 
Слу жбе ни ли сти СФРЈ, бр. 5/68), мо же зна чај но до при не ти и уго вор но уре ђи ва ње рад ног 
вре ме на и не дељ ног и го ди шњег од мо ра (In ter na ti o nal La bo ur Con fe ren ce, 105th Ses sion, Pro-
mo ting fa ir mi gra tion, In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce, Ge ne va, 2016, ст. 217). Кон вен ци јом број 97 
по твр ђе на је и оба ве за оба ве шта ва ња ових рад ни ка о „оп штим усло ви ма жи во та и ра да” у 
др жа ви при је ма (Анекс, чл. 5, ст. 1, тач. c). Осим то га, ми гран ти ко ји оба вља ју пла ће ни рад 
у до ма ћин ству по сло дав ца, пре од ла ска из др жа ве по ре кла, мо ра ју би ти оба ве ште ни на ла-
ко ра зу мљив на чин о усло ви ма свог за по сле ња, при ме ра ра ди, по сред ством до ста вља ња 
пи са не по ну де за за сни ва ње рад ног од но са или мо де ла уго во ра о ра ду (Do me stic Wor kers 
Con ven tion, 2011 /No. 189/, чл. 8, ст. 1). 

9 У ци љу ства ра ња условā за де ло твор но оства ри ва ње пра ва на пра вич не усло ве ра да, 
др жа ве чла ни це Ре ви ди ра не европ ске со ци јал не по ве ље (Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на-
род ни уго во ри, бр. 42/09) су ду жне да обез бе де да „рад ни ци бу ду оба ве ште ни у пи са ној 
фор ми о основ ним аспек ти ма уго во ра или рад ног од но са, што је мо гу ће пре, а у сва ком 
слу ча ју не ка сни је од два ме се ца од да на за по чи ња ња њи хо вог за по сле ња” (чл. 2, ст. 6).

10 Co un cil Di rec ti ve 91/533/EEC of 14 Oc to ber 1991 on an em ployer ’s obli ga tion to in form 
em ployee s of the con di ti ons ap pli ca ble to the con tract or em ployment re la ti on ship – ДС 91/533/
ЕЕЗ, OJ L 288, 18.10.1991, 32-35.

11 Com mis sion Staff Wor king Do cu ment „Se cond pha se con sul ta tion of so cial part ners un der 
Ar tic le 154 TFEU on a pos si ble re vi sion of the Writ ten Sta te ment Di rec ti ve (Di rec ti ve 91/533/EEC) 
in the fra me work of the Eu ro pean Pil lar of So cial Rights”, C(207) 6121 fi nal, 47.
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и на сто ја њи ма ин спек ци ја ра да и дру гих над ле жних ор га на у др жа ва ма 
чла ни ца ма ЕУ да су зби ју рад ’на црно’, јер, при ли ком над зо ра над при ме ном 
ме ро дав них про пи са, не по сто ја ње по сло дав че вог пи са ног оба ве ште ња о 
усло ви ма ра да мо же по слу жи ти као ин ди ка тор по вре да рад них пра ва у од-
ре ђе ној рад ној сре ди ни.12 То је по себ но ва жно у прав ним си сте ми ма у ко ји-
ма се уго вор о ра ду не мо ра за кљу чи ти у пи са ној фор ми. 

Ди рек ти ва, при том, ус по ста вља шест пра ви ла: 1) да рад ни ци мо ра ју 
би ти оба ве ште ни о бит ним еле мен ти ма уго во ра о ра ду; 2) да оба ве ште ње 
мо ра би ти да то у пи са ном об ли ку; 3) да рад ни ци ко ји ра де у ино стран ству 
мо ра ју до би ти до дат не по дат ке; 4) да рад ни ци мо ра ју би ти оба ве ште ни о 
из ме ни уго во ра о ра ду пи са ним пу тем; 5) да сви рад ни ци ко ји сма тра ју да 
су оште ће ни не при ме њи ва њем Ди рек ти ве мо гу де ло твор но на ми ри ти сво ја 
по тра жи ва ња; 6) да и рад ни ци ма ко ји су за сно ва ли рад ни од нос пре сту па-
ња Ди рек ти ве на сна гу, на њи хов зах тев, мо ра би ти пру же но оба ве ште ње.13 
При том, тре ба има ти у ви ду да од ред бе Ди рек ти ве уре ђу ју са мо са др жи ну 
и фор му по сло дав че вог оба ве ште ња, без ула же ња у пи та ња условā ра да, али 
да се, и по ред та ко уског пред ме та уре ђи ва ња, она сма тра бит ним де лом 
ac qu is com mu na u ta i re.14 Ово стога што до при но си бо љој за шти ти за по сле них, 
по себ но ако се оба ве за оба ве шта ва ња по сма тра у кон тек сту чи та вог си сте ма 
над зо ра над при ме ном уго ворā о ра ду и (хе те ро ном них и ау то ном них) изво-
ра рад ног пра ва.

Прем да је По ве љом За јед ни це о основ ним со ци јал ним пра ви ма рад никā 
по твр ђе но да се „усло ви ра да сва ког рад ни ка у Европ ској за јед ни ци од ре ђу ју 
за ко ни ма, ко лек тив ним уго во ром или уго во ром о ра ду, у скла ду с пра ви ли ма 

12 Eu ro pean Com mis sion Staff Wor king Do cu ment „Re gu la tory Fit ness and Per for man ce 
(RE FIT) – Eva lu a tion of the ’Writ ten Sta te ment Di rec ti ve’”, Brus sels, 26 April 2017, SWD (2017) 
205 fi nal, 22.

13 Ger da Falk ner et al., Complying with Eu ro pe: EU Har mo ni sa tion and Soft Law in the 
Mem ber Sta tes, Cam brid ge 2005, 56.

14 Та ко Jon Clarck, Mark Hall, „The Cin de rel la Di rec ti ve? Em ployee  Rights to In for ma tion 
abo ut Con di ti ons Ap pli ca ble to The ir Con tract or Em ployment Re la ti on ship”, In du strial Law Jo-
ur nal 2/1992, 106. С дру ге стра не, ва ља има ти у ви ду да је оба ве за оба ве шта ва ња за по сле них, 
исти на, са мо у фраг мен ти ма, пред ви ђе на и не ким дру гим се кун дард ним из во ри ма рад ног 
пра ва ЕУ. То по себ но вре ди за ди рек ти ве о ра ду на од ре ђе но вре ме и с не пу ним рад ним 
вре ме ном, ко ји ма је обез бе ђе на им пле мен та ци ја од го ва ра ју ћих европ ских ко лек тив них 
уго во ра. Овим ак ти ма је, на и ме, по твр ђе но пра во за по сле ног да од по сло дав ца за тра жи 
пре ла зак на си гур ни ји об лик за по сле ња, док је по сло да вац ду жан да се о том зах те ву из ја-
сни у пи са ном об ли ку (Ди рек ти ва Са ве та 1999/70/ЕЗ, одн. Оквир ни спо ра зум о ра ду на 
од ре ђе но вре ме, кла у зу ла 6; Ди рек ти ва Са ве та 97/81/ЕЗ, одн. Оквир ни спо ра зум о ра ду са 
не пу ним рад ним вре ме ном, кла у зу ла 4, тач. 3). Ва ља по ме ну ти и Пре по ру ку о ква ли та тив-
ном окви ру за при прав ни штво, ко ја по твр ђу је по тре бу да се с при прав ни ци ма за кљу чу је 
пи са ни уго вор и да се они оба ве шта ва ју о усло ви ма ра да (Co un cil Re com men da tion of 10 
March 2014 on a qu a lity fra me work for tra i ne es hips, OJ C 88, 27.3.2014, 1-4, ст. 2-3 и 14-15).
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ко ја се при ме њу ју у сва кој др жа ви”,15 у прак си ни су рет ки слу ча је ви ус кра-
ћи ва ња пре ци зних оба ве ште ња о усло ви ма ра да, тим пре што не ма ли број 
рад ни ка ра ди без пи са ног уго во ра о ра ду. Ди рек ти ва Са ве та 91/533/ЕЕЗ је, 
отуд, тре ба ло да сва ком рад ни ку у Европ ској за јед ни ци омо гу ћи да зна за 
ко га, где и под ко јим усло ви ма ра ди, тј. да зна ка ква је при ро да и са др жи на 
прав ног од но са ко ји је за сно вао с по сло дав цем. У сми слу од ре да ба Ди рек-
ти ве, пој мо ви уго вор о ра ду и рад ни од нос, баш као и по јам за по сле ни, од-
ре ђу ју се, при том, у скла ду са за ко но дав ством сва ке др жа ве чла ни це ЕУ, 
због че га су, из угла прав не ква ли фи ка ци је уго во ра о ра ду и рад ног од но са, 
при хва тљи ве све кон цеп ци је уго во ра о ра ду или рад ног од но са ко је по сто је 
у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ. То, пре ци зни је, зна чи да су др жа ве ду жне да Ди-
рек ти ву при ме њу ју на све уго во ре за кљу че не по во дом ра да за дру гог ко ји у 
уну тра шњем пра ву пред ста вља ју акт за сни ва ња рад ног од но са,16 а што, 
да ље, до во ди до осо бе ног кру га за шти ће них ли ца у сва кој др жа ви. У не ким 
др жа ва ма, у тај круг ула зе сви рад ни ци на ко је се при ме њу је ма тич ни за-
кон(ик ) за област рад них од но са (нпр. у Бел ги ји, Грч кој, Лук сем бур гу, Фран-
цу ској), док је у дру гим др жа ва ма тај круг ужи.17 Им пле мен та ци ја Ди рек-
ти ве је, отуд, скоп ча на с ри зи ком ис кљу чи ва ња не ма лог бро ја рад ни ка с 
не стан дард ним об ли ци ма за по сле ња из кру га за шти ће них ли ца. Ово тим 
пре што је др жа ва ма до пу ште но да из под руч ја при ме не Ди рек ти ве из у зму 
за по сле не ко ји су ан га жо ва ни за пе ри од кра ћи од ме сец да на, или, пак, за рад 
с рад ним вре ме ном кра ћим од осам са ти не дељ но.18 Осим то га, др жа ве чла-

15 Com mu nity Char ter of the Fun da men tal So cial Rights of Wor kers, 9 De cem ber 1989, 
COM (89) 471 fi nal, тач. 9, за си стем ско ту ма че ње ове од ред бе вид. Mat hi as Maul-Sar to ri, 
Dro its eu ropéen s d’in for ma tion re la tifs à la re la tion de tra vail: La di rec ti ve 91/533/CEE et sa 
tran spo si tion en dro it al le mand, français et bri tan ni que, L.G.D.J., Pa ris, 2008, 39-44.

16 Ruth Ni el sen, Eu ro pean La bo ur Law, Co pen ha gen 2000, 166.
17 При ме ра ра ди, у Сло вач кој и Че шкој, рад но за ко но дав ство уре ђу је спо ра зу ме о ра-

ду чи јим за кљу чи ва њем рад ник не сти че свој ство за по сле ног, због че га и не по сто ји оба ве-
за ње го вог оба ве шта ва ња, а спо ра зум са др жи са мо основ не по дат ке о по слу/рад ним за да-
ци ма ко је тре ба оба ви ти. Da ni lo Bi an chi ni et al., Study to Sup port Im pact As ses sment on the 
Re vi ew of the Writ ten Sta te ment Di rec ti ve, Vil ni us – Kent, 2017, 16.

18 Пр ву мо гућ ност су ис ко ри сти ли Ау стри ја, Грч ка, Дан ска, Есто ни ја, Ир ска, Исланд, 
Ита ли ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Ки пар, Ма ђар ска, Мал та, Не мач ка, Ује ди ње но Кра љев ство, 
Фин ска, Че шка, Швед ска и Шпа ни ја, док су за дру гу мо гућ ност оп ти ра ле Дан ска, Исланд, 
Ита ли ја, Ки пар, Ли тва ни ја, Ма ђар ска и Мал та. Бу ду ћи да же не чи не зна чај ну ве ћи ну у 
струк ту ри рад ни ка ко ји ра де с не пу ним рад ним вре ме ном, и то, упра во, са скром ним фон-
дом рад них са ти, у ли те ра ту ри се, с пра вом, ука зу је на дис кри ми на тор ну при ро ду од ре да-
ба ко је до пу шта ју ис кљу че ње за по сле них с рад ним вре ме ном кра ћим од осам са ти не дељ но 
(J. Clarck, M. Hall, 111). Европ ски суд прав де је, ме ђу тим, ре зо но вао дру га чи је, на шав ши да 
раз ли чи то по сту па ње пре ма за по сле ни ма с не пу ним рад ним вре ме ном мо же би ти оправ да-
но по тре бом обез бе ђи ва ња флек си бил но сти на тр жи шту ра да – да кле, раз ло зи ма ко ји ни су 
ве за ни за пол за по сле них [Пресуда у пред ме ту C-189/91 (Pe tra Kir sam mer-Hack v. Nur han 
Si dal), од 30. но вем бра 1993, EC LI:EU :C:1993:907]. Прем да је тај ар гу мент из нет по во дом 
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ни це ЕУ мо гу ис кљу чи ти из кру га за шти ће них ли ца и ли ца ан га жо ва на за 
рад по вре ме не и/или осо бе не при ро де.19 

Има ју ћи у ви ду при ка за не ко ор ди на те пер со нал ног под руч ја при ме не 
Ди рек ти ве Са ве та 91/533/ЕЕЗ, не чу ди што не ма ли број рад ни ка не до би ја 
пи са но оба ве ште ње с по да ци ма о усло ви ма ра да или све по треб не по дат ке 
од зна ча ја за свој рад но прав ни по ло жај или, ако их и до би ја, то се не чи ни 
бла го вре ме но. Те пра зни не мо гу се об ја сни ти и про ме на ма ко је су се до го-
ди ле на тр жи шту ра да, као и про ме на ма у де мо граф ској струк ту ри, ко је су 
скоп ча не са ве ли ком ра зно ли ко шћу са ста ва рад но ак тив ног ста нов ни штва и 
по ја вом но вих по тре ба уче сникā тр жи шта ра да. Та ко ђе, по ја ва ди ги та ли за-
ци је, као и дру ги чи ни о ци, ути ца ли су на на ста нак и раз вој но вих об ли ка 
ра да и, по сле дич но, на по ја ву но вих, флек си бил них об ли ка за по шља ва ња,20 
те да нас, у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ, на сва ка че ти ри рад ни ка са стан дард-
ним уго во ром о ра ду (уго вор о ра ду на нео д ре ђе но вре ме и с пу ним рад ним 
вре ме ном, уз оба вља ње рад них за да та ка у по слов ним про сто ри ја ма по сло-
дав ца) до ла зи је дан рад ник с не стан дард ним об ли ком за по сле ња.21 Реч је, 
пре ци зни је, о ли ци ма ко ја се на ла зе у нај не си гур ни јем прав ном по ло жа ју, 

са свим дру гог рад но прав ног пи та ња (пи та ња /не/до пу ште но сти из у зи ма ња за по сле них ко ји 
код ма лих по сло да ва ца ра де кра ће од 10 са ти не дељ но од пра ви ла о за шти ти од нео прав да-
ног от ка за), не ки ау то ри га сма тра ју при хва тљи вим и за ис кљу че ње оба ве зе оба ве шта ва ња 
за по сле них с рад ним вре ме ном кра ћим од осам са ти не дељ но (Cat he ri ne Bar nard, EU Em-
ployment Law, Ox ford 20124, 566). Реч је, пре ци зни је, о по тре би да се ува жи чи ње ни ца да, у 
слу ча ју ра да са скром ним фон дом рад них са ти, као и по вре ме ног оба вља ња по сла за по сло-
дав ца, до ста вља ње оба ве ште ња о усло ви ма ра да мо же су о чи ти по сло дав ца с не ра зум ним 
ад ми ни стра тив ним те шко ћа ма. Mij ke Ho u wer zijl, „In for ma tion on Con tract Con di ti tons”, EU 
la bo ur law – A Com men tary (ed. Mo ni ka Schlac hter), Alp hen aan den Rijn 2015, 150.

19 При ме ра ра ди, у Шпа ни ји се од го ва ра ју ћи из у зе ци од но се на рад осу ђе ни ка и чла-
но ва по сло дав че ве по ро ди це. Из у зет ке у по гле ду су пру жни ка, крв них срод ни ка у пра вој 
ли ни ји и та збин ских срод ни ка по сло дав ца до тре ћег сте пе на срод ства уво ди и ита ли јан ски 
прав ни си стем, док је по моћ но кућ но осо бље ис кљу че но из под руч ја при ме не Ди рек ти ве у 
Ма ђар ској, Хо лан ди ји и Швед ској. У Ау стри ји, од ред бе Ди рек ти ве се не при ме њу ју се на 
рад ни ке ко ји ра де код ку ће, др жав не, ре ги о нал не и ло кал не слу жбе ни ке, те рад ни ке у по-
љо при вре ди и шу мар ству, с тим што је за шти та по то ње гру пе рад ни ка обез бе ђе на по себ ним 
фе де рал ним про пи си ма. „Сек тор ски” из у зе так по зна ју и пра ва Ује ди ње ног Кра љев ства и 
Дан ске, и то у по гле ду по мо ра ца, с тим што је у по то њој др жа ви, оба ве за оба ве шта ва ња 
по мо ра ца по твр ђе на по себ ним ко лек тив ним уго во ром. Нав. пре ма: Re port on the im ple men-
ta tion of Di rec ti ve 91/533/EEC, 4-8; RE FIT, 31.

20 Се над Ја ша ре вић, „Ути цај ди ги та ли за ци је на рад не од но се”, Збор ник ра до ва ПФНС 
4/2016, 1103-1117.

21 Нав. пре ма: „Eu ro pean pil lar of so cial rights: To wards tran spa rent and pre dic ta ble wor-
king con di ti ons”, https://ec.eu ro pa.eu /so cial/Blob Ser vlet?do cId=20696&lan gId=en, 4. јул 2020. 
Од 2014. го ди не, у ЕУ је ство ре но ви ше од пет ми ли о на по сло ва, од че га је готoво 20% по-
сло ва под ра зу ме ва ло ан га жо ва ње рад никā у окви ру но вих об ли ка за по сле ња. Eu ro pean 
Com mis sion pro po sal for a di rec ti ve of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil on tran spa rent 
and pre dic ta ble wor king con di ti ons in the Eu ro pean Union, COM/2017/0797 fi nal – 2017/0355 
(COD), Ex pla na tory me mo ran dum – Обра зло же ње Пред ло га ди рек ти ве, 1. 
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јер њи хо во рад но ан га жо ва ње пра ти ри зик ра да у не пред ви ди вим усло ви ма 
и у не ја сном прав ном окру же њу а, по сле дич но, и ри зик оте жа ног оства ри-
ва ња рад них пра ва.22 То, пре све га вре ди за ли ца ан га жо ва на на осно ву уго-
во ра о пла ће ном ра ду у до ма ћин ству по сло дав ца (уго во ра о ра ду с по моћ ним 
кућ ним осо бљем), уго во ра о ра ду на зах тев, од но сно по зах те ву (енг. work 
on de mand, фр. tra vail à la de man de), уго во ра о по вре ме ном ра ду (енг. ca sual 
work, фр. tra vail in ter mit tent), уго во ра о ра ду на осно ву вред но сних ку по на 
(енг. vo uc her-ba sed work, фр. tra vail basé sur des ’chèqu es’) и уго во ра о ра ду 
по сред ством on-li ne плат фор ми.23 Ово тим пре што рад но прав ни по ло жај 
ве ћи не на ве де них ка те го ри ја рад ни ка до дат но оте жа ва кла у зу ла ис кљу чи во-
сти (енг. ex clu si vity cla u se, фр. cla u se d’ex clu si vité), ко јом се за по сле ном за-
бра њу је да, то ком тра ја ња рад ног од но са, из вр ша ва пре ста ци ју ра да за дру-
гог по сло дав ца (уоп ште или, из у зет но, без са гла сно сти над ле жног ор га на у 
пред у зе ћу). Уго ва ра ње ове кла у зу ле, отуд, на ро чи то те шко по га ђа за по сле-
не ко ји ра де са скром ним бро јем рад них са ти, или на осно ву уго во ра о по-
вре ме ном ра ду, јер је за ве ћи ну њих рад за дру гог по сло дав ца је ди ни на чин 
да обез бе де сред ства за из др жа ва ње до стој на чо ве ка.24 

Не ке од про ме на ко је су се де си ле у све ту ра да у по след ње три де це ни-
је ува же не су у Ди рек ти ви Европ ског пар ла мен та и Са ве та 2019/1152 о тран-
спа рент ним и пред ви ди вим усло ви ма ра да у ЕУ. Ње ним сту па њем на сна гу 
де ро ги ра не су од ред бе Ди рек ти ве Са ве та 91/533/ЕЕЗ, с тим што је деј ство 
де ро га ци је од ло же но за 1. ав густ 2022. го ди не, бу ду ћи да од та да по чи њу да 
се при ме њу ју од ред бе но ве ди рек ти ве.25 Но ва ди рек ти ва, при том, има за циљ 

22 У ли те ра ту ри се но вим об ли ци ма за по сле ња не рет ко при пи су је и ри зик ’легислативне 
несигурности’ (енгл. le gi sla ti ve pre ca ri o u sness), ко ји под ра зу ме ва „по себ ну ра њи вост од ре-
ђе них ка те го ри ја рад ни ка ко ја је ство ре на њи хо вим екс пли цит ним ис кљу че њем из за штит ног 
за ко но дав ства или ни жим сте пе ном за шти те”, а што, да ље, ства ра не си гур ност у по гле ду 
то га да ли рад ни ци у пи та њу мо гу да оста вре од ре ђе на рад на пра ва, као и пра ва под окри-
љем си сте ма со ци јал не си гур но сти. Vir gi nia Man to u va lou, „Hu man Rights for Pre ca ri o us 
Wor kers: The Le gi sla ti ve Pre ca ri o u sness of Do me stic La bo ur”, UCL La bo ur Rights In sti tu te On-Li ne 
Wor king Pa pers 2/2012, 1. 

23 За про ду бље ну ана ли зу но вих об ли ка ра да вид. у: Се над Ја ша ре вић, „Но ве фор ме 
ра да у Европ ској уни ји и Ср би ји”, Рад но и со ци јал но пра во 2/2015, 1-22; Се над Ја ша ре вић, 
„Рад но пра во Ср би је у XX и XXI ве ку”, Збор ник ра до ва ПФНС 3/2018, 925-943.

24 Кла у зу лу ис кљу чи во сти не тре ба ме ша ти с кла у зу лом за бра не кон ку рен ци је, јер 
спре ча ва рад за дру гог по сло дав ца, не за ви сно од то га да ли је он кон ку рент пр вог по сло-
дав ца или не. Уго ва ра ње ове кла у зу ле до пу ште но је у ви ше европ ских др жа ва (Ау стри ја, 
Ир ска, Ли тва ни ја, Лук сем бург, Мал та, Сло вач ка, Фран цу ска, Шпа ни ја), где мо же би ти 
уго во ре на и на кна да, док у дру гим др жа ва ма по сто ји на чел на за бра на ње ног уго ва ра ња. 
Про це њу је се да је пред мет на кла у зу ла уне та у уго во ре о рад ном ан га жо ва њу чак ми ли он 
рад ни ка у ЕУ (Обра зло же ње Пред ло га ди рек ти ве, 1).

25 Di rec ti ve (EU) 2019/1152 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 20 Ju ne 2019 
on tran spa rent and pre dic ta ble wor king con di ti ons in the Eu ro pean Union – ДЕПС 2019/1152 (OJ 
L 186, 11.7.2019, 105-121), чл. 24.



1347

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2020

да рад ни ци ма обез бе ди бо љи при ступ по да ци ма о усло ви ма ра да и бо ље 
усло ве ра да, укљу чу ју ћи и два до три ми ли о на рад ни ка у ЕУ ко ји су би ли 
ис кљу че ни из под руч ја при ме не Ди рек ти ве Са ве та 91/533/ЕЕЗ, из ме ђу оста-
лог и због чи ње ни це да је њо ме де фи ни са ње пој ма за по сле ни пре пу ште но 
на ци о нал ним за ко но дав ци ма.26 Прем да је Пред ло гом но ве ди рек ти ве би ла 
пред ви ђе на де фи ни ци ја пој ма за по сле ни ко ја вер но од сли ка ва ју ри спру ден-
ци ју Евоп ског су да прав де (Су да прав де Европ ске уни је), де фи ни ци ја овог 
пој ма је из о ста ла из ко нач ног тек ста но ве ди рек ти ве, али се ње не од ред бе 
при ме њу ју на „сва ког рад ни ка у Уни ји ко ји има уго вор о ра ду или рад ни 
од нос у скла ду с де фи ни ци јом са др жа ном у ва же ћем за ко ну, ко лек тив ним 
уго во ри ма или прак си у сва кој др жа ви чла ни ци, уз узи ма ње у об зир суд ске 
прак се Су да прав де”.27 То, да ље, зна чи да се од ред бе Ди рек ти ве при ме њу ју 
и на но ве фор ме ра да, при прав нич ки рад и оба вља ње струч не прак се, све 
до тле док ли ца ко ја су ан га жо ва на на овај на чин мо гу би ти ква ли фи ко ва на 
као рад ни ци пре ма кри те ри ју ми ма Европ ског су да прав де. 

Осим то га, у под руч је при ме не но ве ди рек ти ве тре ба ло би да уђу и ла-
жни са мо за по сле ни рад ни ци,28 што је из у зет но зна чај но ре ше ње има ју ћи у 
ви ду рас по стра ње ну прак су по сло да ва ца да, у ци љу из бе га ва ња при ме не 
рад но прав них, со ци јал но прав них и по ре ско прав них про пи са, ан га жу ју рад-
ни ке на осно ву уго во ра гра ђан ског и по слов ног пра ва и он да ка да у њи хо вом 
од но су по сто је бит ни еле мен ти рад ног од но са. С дру ге стра не, ва ља има ти у 
ви ду да је, по Пред ло гу ди рек ти ве, де ро га ци ја пра ви ла о кру гу за шти ће них 
ли ца би ла до пу ште на са мо у по гле ду ли ца ко ја, то ком ре фе рент ног пе ри о да, 
ра де кра ће од осам са ти ме сеч но, док је усво је но ре ше ње по вољ ни је. Др жаве 

26 Обра зло же ње Пред ло га ди рек ти ве, 3.
27 ДЕПС 2019/1152, пре ам бу ла, тач. 8, и чл. 1, ст. 2.
28 Ibid., пре ам бу ла, тач. 8. Европ ски суд прав де огра ни чио је дис кре ци о но овла шће ње 

др жа ва чла ни ца ЕУ за од ре ђи ва ње пер со нал ног под руч ја при ме не од ре ђе них ин стру ме на-
та рад ног пра ва ЕУ, ко ји упу ћу ју на пој мо ве за по сле ни или рад ник. Реч је, пре ци зни је, о 
огра ни че ној мо гућ но сти др жа ва да из кру га ли ца за шти ће них из во ри ма пра ва ЕУ ис кљу че 
од ре ђе не ка те го ри је ли ца ко ја се, по на ци о нал ном пра ву, не мо гу ква ли фи ко ва ти као за по-
сле ни или рад ник. Ово сто га што „кон цеп ци ја рад ни ка има ау то ном но зна че ње спе ци фич-
но за пра во ЕУ”, и што је за ква ли фи ка ци ју рад ног од но са пре суд но то да јед но ли це, то ком 
од ре ђе ног пе ри о да, ра ди за и по на ло гу дру гог, за шта до би ја за ра ду. Су прот но, за ква ли фи-
ка ци ју рад ног од но са не мо гу би ти од лу чу ју ћи „прав на ка рак те ри за ци ја”, фор ма и при ро да 
дво стра ног прав ног од но са [пресуда у пред ме ту C-316/13 (Gérard Fe noll v. Cen tre d’ai de par 
le tra vail ’La Jo u ve ne’ and As so ci a tion de pa rents et d’amis de per son nes han di capées men ta les /
APEI/ d’Avig non), од 26. мар та 2015 (EC LI:EU :C:2015:200), ст. 25-27; пре су да у пред ме ту 
C-216/15 (Be tri eb srat der Ru hr land kli nik gGmbH v Ru hr land kli nik gGmbH), од 17. но вем бра 2016 
(EC LI:EU :C:2016:883), ст. 27 и 29]. У ју ри спру де ни цји Су да, при том, ни је пре ци зи ра но пер-
со нал но под руч је при ме не Ди рек ти ве Са ве та 91/533/ЕЕЗ, као што је то учи ње но у по гле ду 
не ких дру гих ди рек ти ва и зна че ња ко је пој мо ви за по сле ни и рад ник има ју у сми слу њи хо вих 
од ре да ба. Ви ше о овом пи та њу вид. у Ni co la Ko un to u ris, „The Con cept of ’Wor ker’ in Eu ro pean 
La bo ur Law: Frag men ta tion, Au to nomy and Sco pe”, In du strial Law Jo ur nal 2/2018, 192-225.
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чла ни це ЕУ мо гу, на и ме, од лу чи ти да се оба ве зе из Ди рек ти ве не при ме њу ју 
на рад ни ке чи је про пи са но и ствар но рад но вре ме, у про се ку, из но си нај ви-
ше три са та не дељ но у ре фе рент ном пе ри о ду од че ти ри уза стоп не не де ље, 
при че му се у тај пе ри од ура чу на ва вре ме ра да за све по сло дав це ко ји чи не 
или при па да ју истом пред у зе ћу, гру пи пред у зе ћа или дру гом еко ном ском 
ен ти те ту.29 То је из у зет но ва жно ре ше ње, а по себ но охра бру је то што је у Пре-
ам бу ли Ди рек ти ве по твр ђе но да се ње не од ред бе при ме њу ју и на рад ни ке 
ко ји не ма ју за јем че но рад но вре ме, укљу чу ју ћи на ро чи то осе тљи ве ка те го-
ри је рад ни ка ко ји ра де на осно ву уго во ра о ра ду с нул тим рад ним вре ме ном 
(енг. ze ro-ho urs con tract) и не ких ва ри јан ти уго во ра о ра ду на зах тев, и то 
не за ви сно од бро ја са ти то ком ко јих ствар но ра де.30

За шти та права за по сле них се, при том, га ран ту је не за ви сно од об ли ка 
њи хо вог за по сле ња, што зна чи да оба ве за оба ве шта ва ња ва жи у по гле ду за-
по сле них са свим по сто је ћим и свим бу ду ћим уго вор ним об ли ци ма. То је 
по себ но ва жно због не слу ће ног раз во ја тр жи шта ра да и по ја ве но вих об ли ка 
ра да, ко ји ма се ре ше ња Ди рек ти ве мо гу при ла го ђа ва ти, за раз ли ку од ва же-
ћих ди рек ти ва ко је су по све ће не са мо од ре ђе ним вр ста ма рад ног ан га жо ва ња 
(нпр. рад ном од но су на од ре ђе но вре ме, од но сно с не пу ним рад ним вре ме ном 
или ра ду по сред ством аген ци ја за при вре ме но за по шља ва ње). С тим у ве зи, 
ва ља има ти у ви ду да је Пред лог но ве ди рек ти ве са др жао ши ру де фи ни ци ју 
пој ма по сло да вац („јед но или ви ше фи зич ких или прав них ли ца ко ја су не-
по сред но или по сред но стра на у рад ном од но су са за по сле ним”),31 ко ја, на-
жа лост, ни је за др жа на у ко нач ном тек сту Ди рек ти ве. Ка же мо на жа лост, јер 
је том де фи ни ци јом би ла отво ре на мо гућ ност за про ши ре ње оба ве зе оба ве-
шта ва ња и у ко рист за по сле них пре ко аген ци ја за при вре ме но за по шља ва ње, 
бу ду ћи да Ди рек ти вом Европ ског пар ла мен та и Са ве та 2008/104/ЕЗ о ра ду 
по сред ством аген ци ја за при вре ме но за по шља ва ње ни је пред ви ђе на оба ве за 
пред у зе ћа ко ри сни ка да не по сред но оба ве шта ва за по сле не о усло ви ма ра да. 
То је у Пред ло гу ди рек ти ве би ло омо гу ће но по твр ђи ва њем пра ви ла да функ-
ци је по сло дав ца мо же оба вља ти и ви ше су бје ка та,32 што зна чи да је део 

29 ДЕПС 2019/1152, чл. 1, ст. 3. Иа ко је по вољ ни је од ре ше ња из Пред ло га ди рек ти ве, 
ни но во ре ше ње нам се не чи ни при хва тљи вим, јер за по сло дав це не би пред ста вља ло по-
себ но ве ли ко оп те ре ће ње то да и за по сле ни ма ко ји ра де кра ће од три са та не дељ но до ста-
вља ју оба ве ште ње о усло ви ма ра да. Ово тим пре што би њи хо во оба ве шта ва ње мо гло да се 
обез бе ди и при зна ва њем пра ва за по сле них да од по сло дав ца зах те ва ју пи са но оба ве ште ње. 
Та ко и J. Clarck, M. Hall, 111.

30 ДЕПС 2019/1152, пре ам бу ла, тач. 12; за ана ли зу по ло жа ја ове ка те го ри је рад ни ка 
вид.: Да ни ло Рон че вић, Алек сан дар Ан тић, „Уго вор без од ре ђе ног рад ног вре ме на (ze ro 
ho ur con tract)”, Рад но и со ци јал но пра во 1/2016, 229-244; Ма рио Ре ља но вић, „Уго вор са нул-
тим рад ним вре ме ном”, Стра ни прав ни жи вот 3/2019, 33-47.

31 Пред лог ди рек ти ве, чл. 2, ст. 1, тач. б). 
32 Обра зло же ње Пред ло га ди рек ти ве, 4.
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оба ве зе оба ве шта ва ња за по сле ног мо гла ис пу ни ти аген ци ја за при вре ме но 
за по шља ва ње, док је пре о ста ли део оба ве зе мо гло ис пу ни ти пред у зе ће ко-
ри сник. Но ва ди рек ти ва са др жи слич ну га ран ти ју, ко ја је, ипак, не по вољ ни ја 
за за по сле не, јер под ра зу ме ва са мо мо гућ ност др жа ва чла ни ца ЕУ да пре ци-
зи ра ју ли ца од го вор на за ис пу ње ње оба ве за ко је су Ди рек ти вом про пи са не 
у по гле ду по сло да ва ца, при че му ти ту лар свих или де ла тих оба ве за мо же 
би ти и фи зич ко или прав но ли це ко је ни је су бјект рад ног од но са.33 И по ред 
чи ње ни це да је не по вољ ни је од ре ше ња пред ви ђе ног Пред ло гом ди рек ти ве, 
на ве де но ре ше ње је по себ но ва жно из угла ства ра ња условā за де ло твор но 
оства ри ва ње правā свих рад ни ка на пра вед но и јед на ко по сту па ње у по гле ду 
условā ра да, без об зи ра на вр сту њи хо вог рад ног ан га жо ва ња, а што је са гла-
сно и јед ном од ци ље ва Европ ског сту ба со ци јал них пра ва.34 Ово тим пре 
што и по то њи акт по твр ђу је да рад ни ци, на по чет ку за по сле ња, има ју пра во 
да пи са ним пу тем бу ду оба ве ште ни о пра ви ма и оба ве за ма ко је за њих про-
из ла зе из рад ног од но са, укљу чу ју ћи и рад ни ке ко ји оба вља ју проб ни рад.35 

3. ОБА ВЕ ЗА ОБА ВЕ ШТА ВА ЊА РАД НИКĀ  
О УСЛО ВИ МА РА ДА

3.1. Са др жи на и фор ма оба ве ште ња

Из угла по тре бе обез бе ђи ва ња тран спа рент но сти и пред ви ди во сти ус-
ловā ра да, основ на оба ве за по сло дав ца са сто ји се у то ме да рад ни ку до ста ви 
је дан или ви ше пи са них до ку ме на та с по да ци ма о бит ним еле мен ти ма уго-
во ра о ра ду, од но сно рад ног од но са. Пред мет на оба ве за не под ра зу ме ва, ме-
ђу тим, и оба ве зу за кљу че ња уго во ра о ра ду у пи са ној фор ми,36 већ оба ве-
ште ње пред ста вља јед но прак тич но сред ство, ко је омо гу ћа ва да се „по да ци 
ко је је по сло да вац пру жио учи не ре ле вант ни јим за за по сле не”.37 По сло да вац, 
отуд, тре ба да омо гу ћи за по сле ном да са зна шта чи ни пред мет и ка у зу уго-
во ра о ра ду (пре ста ци ја ра да, ис пла та за ра де) и шта од ре ђу је обим уго вор ног 
од но са, у сми слу ње го вих вре мен ских и ме сних ко ор ди на та (рад но вре ме и 

33 ДЕПС 2019/1152, чл. 1, ст. 5.
34 Com mis sion Re com men da tion of 26 April 2017 on the Eu ro pean Pil lar of So cial Rights, 

C(2017) 2600 fi nal, тач. 5.
35 Ibid., тач ка 7, став а); за ко мен тар вид.: Bartłomi ej Bed na ro wicz, „De li ve ring on the 

Eu ro pean Pil lar of So cial Rights: The New Di rec ti ve on Tran spa rent and Pre dic ta ble Wor king 
Con di ti ons in the Eu ro pean Union”, In du strial Law Jo ur nal 4/2019, 604-623; Sil va na Sci ar ra, 
„How So cial will So cial Eu ro pe be in the 2020s?”, Ger man Law Jo ur nal 1/2020, 85. 

36 Jean Pélis si er, Gil les Au ze ro, Em ma nuel Dockès, Dro it du tra vail, Pa ris, 201327, 251.
37 Jeff Ken ner, EU Em ployment Law: From Ro me to Am ster dam and Beyond, Ox ford/Por-

tland 2003, 194.



ме сто ра да).38 По Ди рек ти ви Са ве та 91/533/ЕЕЗ, тај зах тев, пре ци зни је, под-
ра зу ме ва нај ма ње по дат ке о: су бјек ти ма уго во ра; ме сту ра да; опи су по сла; 
да ну по чет ка уго во ра о ра ду или рад ног од но са; тра ја њу уго во ра о ра ду на од ре-
ђе но вре ме; пра ву на пла ће ни го ди шњи од мор; от ка зном ро ку; за ра ди и пе-
ри о ди ма ње не ис пла те; ду жи ни рад ног да на и рад не не де ље, те ко лек тив ним 
уго во ри ма ко ји уре ђу ју усло ве ра да за по сле ног.39 У по гле ду дру гог по да тка, 
ва ља има ти у ви ду да се, у слу ча ју да ни је утвр ђе но ме сто ра да или глав но 
ме сто ра да, сма тра да је за по сле ни ан га жо ван за оба вља ње рад них за да та-
ка на раз ли чи тим ме сти ма и у ре ги стро ва ном ме сту се ди шта или пре би ва-
ли шта по сло дав ца. Ка да је, пак, реч о тре ћем по дат ку, ми сли се на оба ве зу 
оба ве шта ва ња о зва њу, сте пе ну струч не спре ме, при ро ди или ка те го ри ји 
ра да за ко ји је за по сле ни ан га жо ван, или, пак, о крат кој спе ци фи ка ци ји од-
но сно опи су по сла.40 С дру ге стра не, оба ве за оба ве шта ва ња о пла ће ном 
го ди шњем од мо ру прет по ста вља по да так о ду жи ни од мо ра на ко ји за по сле-
ни има пра во или по да так о по ступ ку за одо бра ва ње ко ри шће ња овог пра ва 
и од ре ђи ва ње тра ја ња го ди шњег од мо ра. Слич но, по да так о от ка зном ро ку 
тре ба да об у хва ти ду жи ну от ка зног ро ка на ко ји за по сле ни и по сло да вац 
има ју пра во (за ви сно од то га ко ини ци ра пре ста нак рад ног од но са), а ако то 
ни је мо гу ће од ре ди ти у тре нут ку оба ве шта ва ња за по сле ног, он да би му тре-
ба ло пру жи ти ма кар по да так о ме то ду од ре ђи ва ња ду жи не от ка зног ро ка. 
Ко нач но, по да так о за ра да ма тре ба да са др жи ини ци јал ну ви си ну основ не 
за ра де и дру ге еле мен те за њен об ра чун, као и пе ри о де ње не ис пла те. Ка та-
лог по да та ка ко је, по Ди рек ти ви, по сло да вац мо ра пру жи ти за по сле ном, не 
пред ста вља nu me rus cla u sus, већ би, у на че лу, за по сле ног тре ба ло оба ве сти ти 
и о дру гим (за пра во, свим) бит ним еле мен ти ма рад ног од но са.41 Упр кос то ме, 
оба ве шта ва ње се, у прак си, ре дов но сво ди са мо на по дат ке ко ји су на бро ја-
ни у Ди рек ти ви. То је су прот но ста ву Европ ског су да прав де да за по сле ни 
мо ра би ти оба ве штен о сва ком еле мен ту уго во ра о ра ду ко ји се, због сво је 

38 Ber nard Teyssié, Dro it eu ropéen  du tra vail, Pa ris 2001, 183.
39 ДС 91/533/ЕЕЗ, чл. 2, ст. 2. По да ци о го ди шњем од мо ру, от ка зном ро ку, за ра ди и 

рад ном вре ме ну мо гу би ти пру же ни и упу ћи ва њем за по сле ног на ме ро дав не за кон ске и 
под за кон ске ак те и ко лек тив не уго во ре (чл. 2, ст. 3). Ar gu men tum a con tra rio, по да ци о дру-
гим усло ви ма ра да не мо гу би ти пру же ни на ин струк ти ван на чин.

40 Не зах те ва се, да кле, обез бе ђи ва ње де таљ них по да та ка о по слу, у сми слу ана ли тич ког 
усит ња ва ња по сла до опи са рад них за да та ка и ду жно сти за по сле ног, јер би та кво ре ше ње 
би ло пре пре ка за флек си би ли за ци ју ра да (J. Clarck, M. Hall, 112). Ипак, ни пу ко до де љи ва ње 
јед не ак тив но сти не мо же се, у сва ком слу ча ју, сма тра ти крат ком спе ци фи ка ци јом или опи-
сом по сла ко ји за по сле ни тре ба да оба вља. Та ко пре су да у спо је ним пред ме ти ма 
C-253/96-C-256/96 (Hel mut Kam pel mann and Ot hers v. Landschaft sver band West fa len-Lip pe), 
C-257/96 (Stad twer ke Wit ten GmbH v. An dre as Scha de) и C-258/96 (Kla us Ha se ley v Stad twer ke 
Al te na GmbH), од 4. де цем бра 1997 (EC LI:EU :C:1997:585), ст. 44.

41 C. Bar nard, 566; R. Ni el sen, 167.
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ва жно сти, мо ра сма тра ти ње го вим бит ним еле мен том.42 Осим то га, пра-
ви ло о оба ве зи оба ве шта ва ња ука зу је и на по тре бу да се су бјек ти рад ног 
од но са до го во ре о свим еле мен ти ма рад ног од но са.43 

По од ред ба ма Ди рек ти ве Са ве та 1991/533/ЕЕЗ, за по сле ни мо же би ти 
оба ве штен о бит ним еле мен ти ма уго во ра о ра ду или рад ног од но са у фор ми 
пи са ног уго во ра о ра ду и/или пи сма о ан га жо ва њу или јед ног или ви ше пи са-
них до ку ме на та. У слу ча ју да по сло да вац не обез бе ди ни је дан од на ве де них 
до ку ме на та, нео п ход ни по да ци мо ра ју би ти са др жа ни у ње го вој пи са ној 
из ја ви, чак и ако би у пе ри о ду од два ме се ца од сту па ња за по сле ног на рад 
рад ни од нос пре стао. Су прот но, по сло да вац не ма оба ве зу да до ста ви пи са-
но оба ве ште ње, ако за по сле ни има пи са ни уго вор или акт о по ста вље њу, 
ко ји упу ћу је на дру ги акт (нпр. на ко лек тив ни уго вор), ко јим се уре ђу је рад-
ни од нос.44 Од го ва ра ју ће оба ве ште ње се до ста вља за по сле ном у ро ку од два 
ме се ца од по чет ка рад ног од но са, а оба ве за оба ве шта ва ња по сто ји mu ta tis 
mu tan dis и у слу ча ју из ме не бит них еле ме на та уго во ра о ра ду, и то у ро ку 
од ме сец да на од за кљу че ња анек са уго во ра или сту па ња од го ва ра ју ће по-
сло дав че ве од лу ке на сна гу. При ка за на пра ви ла су, при том, на раз ли чит 
на чин им пле мен ти ра на у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ: у 22 др жа ве уве ден је 
рок оба ве шта ва ња у тра ја њу кра ћем од два ме се ца, ко ји у осам др жа ва чак 
зна чи оба ве зу до ста вља ња пи са ног оба ве ште ња пре сту па ња за по сле ног на 
рад или до ис те ка пр вог рад ног да на,45 док у Дан ској, Ита ли ји, Не мач кој, 

42 Пре су да у пред ме ту C-350/99 (Wol fgang Lan ge v. Ge org Schüne mann GmbH), од 8. 
фе бру а ра 2001 (EC LI:EU :C:2001:84), ст. 22-23. 

43 При ли ком им пле мен та ци је Ди рек ти ве, по је ди не др жа ве чла ни це ЕУ оба ве зом оба-
ве шта ва ња ни су „по кри ле” све по дат ке пред ви ђе не Ди рек ти вом. То је, при ме ра ди, слу чај 
с по да ци ма о ду жи ни от ка зног ро ка (Ау стри ја и Бел ги ја), пе ри о ду ис пла те за ра де (Бел ги ја), 
бро ју рад них са ти (Ује ди ње но Кра љев ство и Фран цу ска) и тра ја њу го ди шњег од мо ра (Ау стри-
ја и Ује ди ње но Кра љев ство). Има, на рав но, и из у зе та ка, јер др жа ве мо гу уве сти и ре ше ња 
ко ја су по вољ ни ја за за по сле не од оних са др жа них у Ди рек ти ви, те је, при ме ра ра ди, у за ко-
но дав ству Ује ди ње ног Кра љев ства пред ви ђе на оба ве за по сло дав ца да оба ве сти за по сле ног 
и о пра ви ли ма за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор но сти за по сле них. Нав. пре ма: Re port 
on the im ple men ta tion of Di rec ti ve 91/533/EEC, 9-10; J. Ken ner, 192.

44 M. Ho u wer zijl, 154. Отуд је у не ким прав ним си сте ми ма из ри чи то по твр ђе но да по-
сто ја ње пи са ног уго во ра о ра ду суп сти ту и ше оба ве зу до ста вља ња оба ве ште ња о бит ним 
еле мен ти ма уго во ра о ра ду или рад ног од но са (Фин ска и Хо лан ди ја). С дру ге стра не, у 
не ким др жа ва ма, по пут Фран цу ске, ис пу ње ње оба ве зе оба ве шта ва ња под ра зу ме ва до ста-
вља ње исеч ка за ра де на кра ју пр вог ме се ца ра да за по сле ног за по сло дав ца и до ку мен та о 
ан га жо ва њу. M. Maul-Sar to ri, 25.

45 Реч је о Бу гар ској, Ле то ни ји, Ли тва ни ји, Лук сем бур гу, Пољ ској, Ру му ни ји, Сло ве-
ни ји и Хр ват ској. Пољ ско ре ше ње је, при том, по себ но ин те ре сант но, јер је За ко ном од 1. 
сеп тем бра 2016. го ди не на пу ште но пра ви ло да се пи са но оба ве ште ње мо ра до ста ви ти нај-
ка сни је се дам да на од за кљу че ња уго во ра. Уме сто то га, оба ве за оба ве шта ва ња мо ра би ти 
ис пу ње на пре сту па ња за по сле ног на рад. Та но ве ла обра зло же на је по тре бом да се „за тво ре 
вра та” ко ја су ра ни је би ла ши ром отво ре на по сло дав ци ма ко ји ан га жу је рад ни ке „на цр но” 
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Хо лан ди ји и Швед ској, рок за оба ве шта ва ње за по сле ног из но си нај ви ше 
ме сец да на по сту па њу на рад. 

Ди рек ти вом ни је уре ђе но пи та ње до ка зне вред но сти пи са ног оба ве-
ште ња о усло ви ма ра да, што се у ју ри спру ден ци ји Европ ског су да прав де 
раз у ме на на чин да до каз о бит ним еле мен ти ма уго во ра или рад ног од но са 
не мо же по чи ва ти са мо на по сло дав че вом пи са ном оба ве ште њу.46 Прет по-
став ка тач но сти по да та ка из оба ве ште ња мо ра би ти иста као и у по гле ду 
дру гих слич них до ку ме на та ко је по сло да вац са чи ња ва и до ста вља за по сле-
ном, уз пра во по сло дав ца да до ка зу је су прот но. Ка ко по сло да вац јед но стра-
но са чи ња ва оба ве ште ње о усло ви ма ра да, отва ра се и пи та ње ме ре у ко јој 
за по сле ни мо же да се осло ни на по дат ке из оба ве ште ња, ако по сло да вац 
ка сни је твр ди да они ни су тач ни. С тим у ве зи, не тре ба за бо ра ви ти да је 
по сло дав че во оба ве ште ње са мо де кла ра ци ја уго во ре них усло ва ра да. Оно, 
отуд, не мо же има ти пре вас ход ство над усло ви ма о ко ји ма су се стра не из-
ри чи то или пре ћут но спо ра зу ме ле.47 У том сми слу, пи са но оба ве ште ње пред-
ста вља са мо „по сло дав че во ви ђе ње са др жи не уго во ра”,48 и мо же би ти до каз 
оно га што су стра не уго во ри ле, за јед но с дру гим до ка зи ма (нпр. по на ша ње 
стра на при ли ком скла па ња уго во ра). По сло да вац се, ме ђу тим, не мо же осло-
ни ти на оба ве ште ње ка ко би де ро ги рао ина че ја сне га ран ти је пра ва за по-
сле них,49 већ ће, у слу ча ју спо ра, оба ве ште ње пред ста вља ти „чврст” до каз 
у ко рист за по сле ног, а „слаб” до каз у ко рист по сло дав ца.50

По пут Ди рек ти ве Са ве та 91/533/ЕЕЗ, и у Ди рек ти ви о тран спа рент ним 
и пред ви ди вим усло ви ма ра да у ЕУ, цен трал но ме сто за у зи ма по сло дав че ва 
оба ве за да за по сле ном до ста ви оба ве ште ње о основ ним аспек ти ма ра да. 
Од го ва ра ју ће ре ше ње је, при том, из ме ње но у по гле ду фор ме, од но сно на чи-
на оба ве шта ва ња за по сле них, вр сте по да та ка ко је им по сло да вац мо ра пру-
жи ти и вре мен ског окви ра оба ве шта ва ња. Пр ви no vum се ти че мо гућ но сти 
да ва ња по да та ка у елек трон ском об ли ку, под усло вом да они мо гу да се 
чу ва ју и штам па ју и да по сло да вац за др жа ва до каз о њи хо вом пре но су или 
при је му.51 За по сле ном, при том, по ред по да та ка из Ди рек ти ве Са ве та 91/533/
ЕЕЗ, мо ра ју би ти обез бе ђе ни и по да ци о: проб ном ра ду (ако је он уго во рен); 

– да, у слу ча ју ин спек циј ског над зо ра, при су ство рад ни ка ко ји ра ди без прав ног осно ва 
оправ да ва ју ла жним об ја шње њем да је од ре ђе но ли це, упра во, тог да на сту пи ло на рад, те 
ће му до кра ја рад ног да на би ти уру че но пи са но оба ве ште ње о усло ви ма ра да (RE FIT, 26). 

46 Пре су да у спо је ним пред ме ти ма C-253/96-C-256/96, C-257/96 и C-258/96, ст. 30-34.
47 Si mon De a kin, Gil lian S Mor ris, La bo ur Law, Ox ford 20054, 259.
48 Ibid.
49 Ibid., 260.
50 Ibid.; An to nio Lo Fa ro, „Ju di cial En for ce ment of EC La bo ur law: Ti me Li mits, Bur den 

of Pro of, Ex Of fi cio Ap pli ca tion of EC Law”, Wor king Pa per C.S.D.L.E. ’Mas si mo D’An to na’ 
3/2002, 29.

51 ДЕПС 2019/1152, чл. 3.
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о пра ву на обу ку ко ју обез бе ђу је по сло да вац; о ор га ни за ци ји и на кна ди за 
пре ко вре ме ни рад; о ор га ни за ци ји смен ског ра да и из ме на ма сме на; о рад ном 
вре ме ну рад ни ка с флек си бил ним рас по ре дом ра да;52 о уста но ви со ци јал не 
си гур но сти ко јој се упла ћу ју од го ва ра ју ћи до при но си, а, у слу ча ју ра да пре-
ко аген ци ја за при вре ме но за по шља ва ње – и о иден ти те ту пред у зе ћа ко ри-
сни ка, ка да оно бу де по зна то. За раз ли ку од ста рог ре ше ња, по ком су вре-
мен ске ко ор ди на те ове оба ве зе про тег ну те на чак два ме се ца од по чет ка 
рад ног од но са, но вом ди рек ти вом овај рок је скра ћен на пр вих ка лен дар ских 
се дам да на од пр вог рад ног да на за по сле ног, од но сно на на ред них ме сец 
да на, за ви сно од вр сте по да та ка.53 Тај no vum је по себ но зна ча јан за су зби ја-
ње ра да „на цр но”, јер ста ро ре ше ње, у прак си, отва ра про сто ра за рад „на 
цр но” и за по вре де рад них пра ва.54 

Но ви ну пред ста вља и на чин обез бе ђи ва ња по да та ка за по сле ном, те су 
је дан или ви ше пи са них до ку ме на та у па пир ној или елек трон ској фор ми 
суп сти ту и са ли пи са ни уго вор, пи смо о ан га жо ва њу или је дан или ви ше пи-
са них до ку ме на та. Др жа ве чла ни це, при том, мо гу утвр ди ти обра зац пи са ног 
до ку мен та и по сло дав ци ма ста ви ти на рас по ла га ње по дат ке о ме ро дав ним 
из во ри ма пра ва, не би ли олак ша ли ис пу ње ње пред мет не оба ве зе.55 При ка-
за но ре ше ње се, у ли те ра ту ри, с пра вом, оце њу је као не до вољ но за пу ну 

52 Ако за по сле ни не ра де с (пот пу но или пре те жно) флек си бил ним рас по ре дом рад ног 
вре ме на, пред мет оба ве зе оба ве шта ва ња чи не тра ја ње стан дард ног рад ног да на или рад не 
не де ље, и спо ра зу ми о пре ко вре ме ном ра ду и на кна ди за пре ко вре ме ни рад, као и о смен-
ском ра ду. Ако је, ме ђу тим, рас по ред рад ног вре ме на у це ло сти или пре те жно не пред ви див, 
по сло да вац тре ба да оба ве сти за по сле ног да, у на че лу, ра ди с ва ри ја бил ним рас по ре дом 
рад ног вре ме на, као и о бро ју за јем че них пла ће них рад них са ти и на кна ди за рад ду жи од 
тог бро ја рад них са ти. Ко нач но, по сло да вац тре ба да оба ве сти за по сле ног и о ре фе рент ним 
са ти ма и да ни ма уну тар ко јих се од ње га мо же тра жи ти да ра ди, као и о ми ни мал ном ро ку 
у ком мо ра би ти уна пред оба ве штен о по чет ку из вр ша ва ња рад ног за дат ка [чл. 4, ст. 2, тач. 
l)-m)]. На ве де на ре ше ња су по себ но зна чај на због све че шћег ан га жо ва ња ли ца на осно ву 
раз ли чи тих ва ри јан ти уго во ра о по вре ме ном ра ду, по себ но уго во ра о ра ду по по зи ву, од но-
сно на зах тев, прем да пра ви ло о ре фе рент ном пе ри о ду мо же би ти зна чај но и за за по сле не с 
не пу ним рад ним вре ме ном, јер не ма ли број њих не ма фик сни рас по ред рад ног вре ме на.

53 У пр вих се дам да на, по сло да вац је ду жан да оба ве сти за по сле ног о иден ти те ту 
стра на рад ног од но са, ме сту ра да, опи су по сла, да ту му по чет ка рад ног од но са, да ту му ис-
те ка рад ног од но са на од ре ђе но вре ме, проб ном ра ду, за ра ди и ор га ни за ци ји рад ног вре ме-
на, док се оба ве ште ње о оста лим по да ци ма мо же до ста ви ти у ду жем ро ку. При том се, у 
сми лу од ре да ба Ди рек ти ве, пр вим рад ним да ном сма тра „ствар ни по че так из вр ша ва ња 
ра да од стра не рад ни ка у рад ном од но су” (пре ам бу ла, тач. 23, и члан 5, ст. 1).

54 Com mis sion Staff Wor king Do cu ment, 50.
55 Тро шко ви из да ва ња но ве или но ве ли ра ња пи са не из ја ве и ма њи по сред ни тро шко-

ви ко је ће по сло дав ци има ти у ве зи с при ме ном Ди рек ти ве 2019/1152 (нпр. за прав не са ве те, 
уво ђе ње но вог си сте ма за из ра ду рас по ре да ра да за по сле них и сл.) про це њу ју се на из нос 
од 18-153 евра за ма ле и сред ње по сло дав це, од но сно од 10-45 евра за ве ли ке по сло дав це, с 
тим што се тро шко ви мо гу сма њи ти за 30-40% из ра дом обра за ца и мо де ла пи са ног оба ве-
ште ња (Обра зло же ње Пред ло га ди рек ти ве, 9).
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за шти ту рад никā, по себ но у др жа ва ма у ко ји ма се уго вор о ра ду за кљу чу је 
у пи са ном об ли ку. Сма тра се, на и ме, да ће у том слу ча ју, у пи са ној из ја ви по-
сло дав ца, ка кву пред ви ђа и Ди рек ти ва, би ти са др жа ни (за пра во, са мо по но-
вље ни) по да ци о свим или ве ћи ни еле ме на та рад ног од но са ко ји се ре дов но 
утвр ђу ју уго во ром о ра ду, због че га се оба ве за оба ве шта ва ња мо же раз у ме-
ти и као сво је вр сно усло жња ва ње по ступ ка за по шља ва ња.56 С дру ге стра не, 
по пу ње ни обра сци, као та кви, ни су га ран ти ја по што ва ња условā ра да, због 
че га се сма тра да би, по ред по дроб ни јег уре ђи ва ња уго вор них пра ва и оба-
ве за, уна пре ђе њу за шти те за по сле них мо гло до при не ти уво ђе ње пра ви ла да 
по сло да вац до ста вља за по сле ном (по себ ну) пи са ну из ја ву о еле мен ти ма рад-
ног од но са ко ји су на бро ја ни у Ди рек ти ви, а ни су укљу че ни у уго вор о ра ду.57 

3.2. За шти та правā рад никā у слу ча ју по вре де  
оба ве зе оба ве шта ва ња 

Ди рек ти ва Са ве та 91/533/ЕЕЗ не са др жи раз ра ђе на пра ви ла о за шти ти 
правā за по сле них ко ји сма тра ју да је по сло да вац по вре дио оба ве зу оба ве-
шта ва ња. Ипак, за по сле ни ма мо ра би ти до ступ на суд ска за шти та, с тим што 
на ци о нал ним за ко но дав ством мо гу би ти уве де на и два по ступ ка за за шти ту 
пра ва ко ји прет хо де од го ва ра ју ћем суд ском по ступ ку. Пр ви од њих под ра-
зу ме ва обра ћа ње за по сле ног ин спек ци ји ра да или дру гом ор га ну јав не вла сти, 
док је дру ги ко рак – ин тер на за шти та, тј. пра во за по сле ног на при го вор 
или жа бу, о ком је по сло да вац ду жан да се из ја сни у пи са ном об ли ку, у ро ку 
од 15 да на, осим ако за по сле ни ра ди у ино стран ству, или ра ди на осно ву 
уго во ра о при вре ме ним по сло ви ма, или је, пак, реч о за по сле ном на ког се 
не при ме њу је ко лек тив ни уго вор.58 При том, у ве ћи ни др жа ва чла ни ца ЕУ, 
над ле жни др жав ни ор ган има овла шће ње за из ри ца ње ме ра про тив по сло дав-
ца ко ји кр ши оба ве зу оба ве шта ва ња, с тим што прет ход но при бе га ва ње овом 
ви ду за шти те ни је ну жан пред у слов за по кре та ње по ступ ка суд ске за шти те.59 

56 P. Kon čar, 280.
57 Ibid.
58 ДС 91/533/ЕЕЗ, чл. 8, ст. 2.
59 На ин те ре сант но ре ше ње на и ла зи мо у Дан ској, где се по вре де оба ве зе оба ве шта ва-

ња при ја вљу ју Жал бе ном од бо ру тр жи шта ра да. С дру ге стра не, за по сле ни у Фран цу ској, 
пре по кре та ња суд ског по ступ ка, мо гу оства ри ти за шти ту пред Од бо ром за ми ре ње; у Ита-
ли ји се као од го ва ра ју ћи ор ган јав не вла сти по ја вљу ју ло кал не кан це ла ри је за по сло ве ра да, 
док је у Ир ској то По ве ре ник за (за шти ту) пра ва (Rights Com mis si o ner), ко ји мо же да утвр ди 
не по сто ја ње или мањ ка во сти од го ва ра ју ћег пи са ног до ку мен та и да на ло жи по сло дав цу да 
за по сле ном ис пла ти на кна ду у ви си ни до јед не ме сеч не за ра де. У Лук сем бур гу, за по сле ни 
чи ји по сло да вац од би је да пот пи ше од го ва ра ју ћи до ку мент има пра во да ини ци ра пре ста нак 
рад ног од но са нај ра ни је три да на од под но ше ња зах те ва за пот пи си ва ње оба ве ште ња, а, 
нај ка сни је 30 да на по сту па њу на рад. С дру ге стра не, у не ким др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ 
ни су по себ но уре ђе не санк ци је за по вре ду оба ве зе оба ве шта ва ња (нпр. у Бел ги ји), од но сно 
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С дру ге стра не, за по сту пак ин тер не за шти те од лу чи ле су се са мо Есто ни ја, 
Сло ве ни ја и Хр ват ска.60 Но, не за ви сно од вр сте по ступ ка, за шти та за по сле них 
има за циљ обез бе ђи ва ње пи са ног оба ве ште ња о усло ви ма ра да. За слу чај да 
то не бу де по стиг ну то (уоп ште или бла го вре ме но), на ци о нал на за ко но дав ства 
пред ви ђа ју раз ли чи те санк ци је за по сло дав це, а пре о вла ђу је ре ше ње да за по-
сле ни има пра во на на кна ду ште те, ако до ка же да је, услед не ис пу ње ња по-
сло дав че ве оба ве зе оба ве шта ва ња, пре тр пео ште ту, док у ма њи ни оста ју др-
жа ве у ко ји ма се као санк ци ја по ја вљу је од у зи ма ње до зво ле за рад пред у зе ћа.61 

Ди рек ти ва Европ ског пар ла мен та и Са ве та 2019/1152 до но си но ви не у 
по гле ду прав не за шти те рад никā, што зна чај но уна пре ђу је њи хов по ло жај, 
има ју ћи у ви ду те шко ћу да у суд ском по ступ ку до ка жу да су пре тр пе ли 
ште ту про пу шта њем по сло дав ца да их пра вил но и пот пу но оба ве сти о усло-
ви ма ра да. Ово по себ но сто га што си стем прав не за шти те ко ји за по сле ни ма 
са мо омо гу ћа ва да зах те ва ју на кна ду ште те ни је на ро чи то де ло тво ран, јер 
за по сле ни, због стра ха од по сло дав че ве од ма зде, рет ко при бе га ва ју по кре-
та њу по ступ ка за за шти ту пра ва.62 Сто га пред ност тре ба да ти си сте ми ма 
за шти те ко ји, по ред мо гућ но сти ис ти ца ња зах те ва за на кна ду ште те, об у-
хва та ју и мо гућ ност из ри ца ња ка зни про тив по сло дав ца, укљу чу ју ћи ка зну 
од у зи ма ња до зво ле за рад, као и при ме ну прав них пре то по став ки о по сто-
ја њу по вољ ни јег по ло жа ја за за по сле ног (нпр. прет по став ке да, у слу ча ју 
сум ње, за по сле ни ра ди на нео д ре ђе но вре ме, да у уго вор о ра ду ни је уне та 
кла у зу ла о проб ном ра ду, или да ра ди с пу ним рад ним вре ме ном).63 Др жа ве 
чла ни це су, отуд, ду жне да, у слу ча ју кр ше ња оба ве зе оба ве шта ва ња, за-
шти те рад ни ка на је дан од два на чи на. Пр ви на чин ти че се уво ђе ња обо ри вих 
прав них прет по став ки у ко рист рад ни ка,64 док је као ал тер на ти ва овом 
ре ше њу уве де но при зна ва ње пра ва на при ту жбу над ле жном те лу, ко је, у 
од го ва ра ју ћем по ступ ку, рад ни ку мо же обез бе ди ти бла го вре ме ну и аде кват-
ну за шти ту. Рад ни ци ма је, при том, по твр ђе но и пра во на за шти ту од не по-
вољ ног по сту па ња или дру гих штет них по сле ди ца ко је мо гу по го ди ти за-
по сле ног или рад нич ког пред став ни ка због по кре та ња по ступ ка про тив 
по сло дав ца по во дом оства ри ва ња на ве де них ми ни мал них пра ва. Та ко ђе, Ди-

по сту пак за шти те пра ва за по сле них (нпр. у Ау стри ји и Фин ској), већ се на ова пи та ња при-
ме њу ју оп шта пра ви ла рад ног и/или гра ђан ског пра ва. RE FIT, 17.

60 RE FIT, 18.
61 Ibid.
62 ДЕПС 2019/1152, пре ам бу ла, тач. 39.
63 Ibid.
64 Ibid., чл. 15. Не ма ли број са вре ме них прав них си сте ма по зна је та кве прет по став ке, 

укљу чу ју ћи и прет по став ку о за сни ва њу рад ног од но са на нео д ре ђе но вре ме уко ли ко је 
рад ник сту пио на рад без за кљу че ног уго во ра о ра ду (што је слу чај и у срп ском пра ву), као 
и прет по став ку о за кљу чи ва њу уго во ра о ра ду уко ли ко у уго во ру за кљу че ном по во дом рада 
за дру гог ни је пре ци зи ран на зив уго во ра (нпр. на Мал ти). 
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рек ти вом је по твр ђе но и пра во на за шти ту од от ка за због оства ри ва ња пра ва 
пред ви ђе них Ди рек ти вом, уз пре ба ци ва ње те ре та до ка зи ва ња на по сло дав ца 
(ко ји тре ба да до ка же по сто ја ње ва ља ног раз ло га за от каз уго во ра о ра ду).65

4. МИ НИ МАЛ НИ ЗАХ ТЕ ВИ ВЕ ЗА НИ ЗА УСЛО ВЕ РА ДА

За раз ли ку од Ди рек ти ве Са ве та 91/533/ЕЕЗ, ко ја уре ђу је само оба ве зу 
оба ве шта ва ња, но ва ди рек ти ва пред ви ђа при зна ва ње ни за пра ва свим рад-
ни ци ма. То, нај пре, вре ди за пра ви ло о огра ни ча ва њу проб ног ра да на шест 
ме се ци, из у зев ако раз ло зи ко ји се ти чу при ро де за по сле ња или ин те ре са рад-
ни ка оправ да ва ју ње го во ду же тра ја ње (нпр. у слу ча ју ан га жо ва ња за по сле них 
на ру ко во де ћим или дру гим сло же ним по сло ви ма /по сао ме на џе ра, из вр шног 
ди рек то ра, јав ног слу жбе ни ка и сл./, или про ду же ња проб ног ра да због здрав-
стве ног ста ња за по сле ног).66 Та кво ре ше ње је зна чај но, има ју ћи у ви ду по тре-
бу да се, у слу ча ју ма ње сло же них по сло ва, тра ја ње проб ног рада све де на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру, као и по тре бу да се спре чи зло у по тре ба овог ин сти ту та 
од ре ђи ва њем не ра зум но ду гог пе ри о да проб ног ра да.67 За шти ти за по сле них 
до при но си и пра ви ло да у слу ча ју за сни ва ња рад ног од но са на од ре ђе но вре-
ме, тра ја ње проб ног ра да тре ба да бу де сра змер но оче ки ва ној ду жи ни уго во-
ра о ра ду и при ро ди ра да, с тим што кла у зу ла о (но вом) проб ном ра ду не сме 
би ти уне та у но ви уго вор ко ји исти су бјек ти за кљу че за исти по сао.68 

Рад ни ци ма је, по том, при зна то пра во на тра же ње до пун ског за по сле ња 
(енгл. pa ral lel em ployment), у сми слу за бра не уво ђе ња кла у зу ле ис кљу чи во сти. 
Реч је, пре ци зни је, о оба ве зи др жа ва чла ни ца да обез бе де то да по сло да вац 
не за бра њу је рад ни ци ма за по шља ва ње код дру гих по сло да ва ца, из ван рас-
по ре да ра да утвр ђе ног за тог по сло дав ца, као и да због то га не по вољ ни је 
по сту па пре ма рад ни ци ма с до пун ским за по сле њем.69 По ред то га, уве де но 
је и огра ни че ње за уно ше ње кла у зу ле не спо ји во сти раз ли чи тих рад них ан-
га жо ва ња (енг. in com pa ti bi lity re stric ti ons), те је ова кла у зу ла за бра ње на, осим 
ако је ње но уго ва ра ње оправ да но, нпр. због за шти те здра вља и без бед но сти, 

65 ДЕПС 2019/1152, чл. 18.
66 Ibid., чл. 8, ст. 1 и 3. 
67 Бо ри во је Шун де рић, „Уго вор о ра ду на про бу”, Прав ни жи вот 11-12/1993, 1974. С 

тим у ве зи, ва ља има ти у ви ду да је у нај ве ћем бро ју др жа ва чла ни ца ЕУ, тра ја ње проб ног 
ра да огра ни че но на пе ри од ко ји се кре ће од три до шест ме се ци, шо се сма тра ра зум ним 
тра ја њем проб ног ра да.

68 ДЕПС 2019/1152, чл. 8, ст. 2.
69 Ibid., чл. 9, ст. 1. У ли те ра ту ри се, с пра вом, ука зу је на про блем ко ји, у сми слу ове 

од ред бе, мо же на ста ти у по ступ ку хар мо ни за ци је пра ва др жа ва чла ни ца с пра вом ЕУ, и то 
у ве зи с ин сти ту том до пун ског ра да, ко ји, упра во, прет по ста вља рад код два ју по сло да ва ца 
(у окви ру, од но сно из ван рад ног од но са). Та ко P. Kon čar, 281.
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по тре бе чу ва ња по слов не тај не, за шти те ин те гри те та јав не слу жбе, или 
спре ча ва ња су ко ба ин те ре са.70 

Ка та лог пра ва про ши рен је и пра вом на обу ку, ко ју је по сло да вац ду жан 
да обез бе ди за по сле ни ма, и то о свом тро шку и уз ура чу на ва ње вре ме на про-
ве де ног на обу ци у рад но вре ме.71 Осим то га, за по сле ни има ју пра во и на ’ми-
нимум пред ви ди во сти рада’, у сми слу пра ва ли ца ко ја ра де по зах те ву и дру гих 
ли ца с флек си бил ним рас по ре дом ра да да уна пред бу ду оба ве ште ни ка да се 
од њих мо же зах те ва ти из вр ша ва ње рад них за да та ка. То, пре ци зни је, зна чи да 
за по сле ни има ју и пра во да, ван до го во ре ног (оквир ног) рад ног вре ме на, од би-
ју по зив за из вр ша ва ње пре ста ци је ра да, уз за шти ту од не по вољ ног по сту па ња 
због те окол но сти.72 На истом фо ну је и спре ча ва ње зло у по тре бе уго во ра о 
ра ду на зах тев по сло да ца (енг. on-de mand work) и дру гих слич них уго во ра (пре 
све га у сми слу огра ни че ња упо тре бе и огра ни че ња тра ја ња ових уго во ра и 
обо ри ве прет по став ке о по сто ја њу уго во ра о ра ду с ми ни мал ним фон дом пла-
ће них рад них са ти), као и пра во за по сле ног на на кна ду у слу ча ју да по сло да вац 
от ка же уго вор о рад ном ан га жо ва њу пре ис те ка од ре ђе ног пе ри о да.73

За по сле ни, на да ље, има ју и пра во да од по сло дав ца за тра же пре ла зак 
на дру ги об лик за по сле ња ко ји је пред ви дљи ви ји и си гур ни ји од оног у ком тре-
нут но ра ди (на при мер, пре ла зак с уго во ра о ра ду на од ре ђе но вре ме на 
стан дард ни уго вор о ра ду, пре ла зак с не пу ног на пу но рад но вре ме или на 
рад с ве ћим бро јем за јем че них рад них са ти, пре ла зак на ма ње флек си би лан 
/и ма ње не из ве стан/ рас по ред рад ног вре ме на, пре ла зак с уго во ра о ра ду на 
да љи ну на уго вор о ра ду у по слов ним про сто ри ја ма по сло дав ца и тсл.), што 
је, ина че, у ве ли кој ме ри из ри чи то и по твр ђе но у не ко ли ко дру гих ди рек ти-
ва о не стан дард ним об ли ци ма рад ног од но са. Ве ли ки по сло дав ци су, при том, 
ду жни да у пи са ном об ли ку од го во ре на зах тев за по сле ног за пре ме штај на 

70 ДЕПС 2019/1152, чл. 9, ст. 2.
71 Ibid., чл. 13.
72 Ibid., чл. 10. По сло да вац је ду жан да ове за по сле не оба ве сти о бро ју са ти, од но сно 

раз до бљу да на уну тар ко јих од њих мо же зах те ва ти да ра де (ре фе рен ти са ти и да ни), ка ко 
би се за по сле ни ма омо гу ћи ло да на нај бо љи на чин ис ко ри сте оста так да на (за по ро дич не и 
дру ге лич не оба ве зе, за рад за дру гог по сло дав ца и др.). Ипак, за по сле ни мо гу при ста ти да 
ра де и из ван ре фе рент них са ти и да на. У слу ча ју од би ја ња та квог рад ног на ло га не ће би ти 
про тив прав но сти, у сми слу мо гућ но сти да услед то га бу ду ди сци плин ски или ма те ри јал но 
од го вор ни. За по сле ни, при том, ни су ду жни да ра де, ако их по сло да вац ни је о то ме пи са ним 
пи тем уна пред оба ве стио у ра зум ном ро ку, с тим што ће ду жи на тог ро ка за ви си ти, из ме ђу 
оста лог, и од гра не или де лат но сти у ко је спа да по сло дав че ва ак тив ност. За кри тич ко пре-
и спи ти ва ње овог ре ше ња, по себ но у по гле ду ра да по сред ством on-li ne плат фор ми вид.: 
Est her Gu er re ro Vi zu e te, „Le gal Cha rac te ri za tion of the Wor ker in New Forms of Em ployment: 
Re flec ti ons on the Su bjec ti ve Sco pe of La bo ur Law”, E-Jo ur nal of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve 
La bo ur Stu di es 3/2019, 14-15; Mar ta Glo wac ka, „A Lit tle Less Au to nomy? The Fu tu re of Wor king 
Ti me Fle xi bi lity and Its Li mits”, Eu ro pean La bo ur Law Jo ur nal 2020, 18-19.

73 ДЕПС 2019/1152, чл. 10, ст. 3, и чл. 11.
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дру ги об лик за по сле ња у ро ку од ме сец да на од под но ше ња зах те ва, под усло-
вом да је реч о за по сле ном ко ји је ра дио нај ма ње шест ме се ци код тог по сло дав-
ца и ко ји је оба вио проб ни рад (ако је он био уго во рен).74 Др жа ве чла ни це 
ЕУ, при том, мо гу да огра ни че број зах те ва у по гле ду ко јих по сто ји на ве де на 
оба ве за по сло да ва ца, док је по ло жај по сло да ва ца са свој ством фи зич ког лица, 
као и ми кро, ма лих и сред њих пред у зе ћа олак шан пра ви лом да мо гу од го во-
ри ти на зах тев за по сле ног у ро ку од нај ду же три ме се ца од да на под но ше ња 
зах те ва.75 Ти ме је ува же на чи ње ни ца да код ма лих по сло да ва ца не рет ко не 
по сто је по себ не слу жбе за ка дров ска пи та ња и упра вља ње људ ским ре сур-
си ма. То ни је и је ди на ме ра ко јом је ува жен осе тљив по ло жај ми кро, ма лих 
и сред њих пред у зе ћа и по сло да ва ца-фи зич ких ли ца. За њих, на и ме, вре ди 
и пра ви ло да мо гу усме но од го во ри ти на по но вље ни зах тев за по сле ног, ако 
су раз ло зи за не при хва та ње зах те ва за пре ла зак на си гур нији об лик за по-
сле ња оста ли не про ме ње ни. 

5. ЗА КЉУ ЧАК

Усва ја ње Ди рек ти ве Европ ског пар ла мен та и Са ве та 2019/1152 чи ни се 
као зна ча јан ко рак на пред у за шти ти рад них пра ва, по себ но има ју ћи у ви ду 
ње не од ред бе ко ји ма се оба ве за оба ве штава ња рад ни ка о усло ви ма ра да из-
ри чи то про ши ру је и на ла жне са мо за по сле не рад ни ке, као и на рад ни ке 
ко ји ра де на осно ву уго во ра о ра ду на зах тев, уго во ра о по вре ме ном ра ду, 
уго во ра о ра да на осно ву вред но сних ку по на, уго во ра о ра ду по сред ством 
on-li ne плат фор ми и у окви ру дру гих но вих фор ми ра да, исти на све до кле 
ис пу ња ва ју кри те ри ју ме Су да прав де ЕУ за ква ли фи ка ци ју рад ни ка. Ти ме 
је обез бе ђен со ли дан оквир за бла го вре ме но, пра вил но и пот пу но оба ве шта-
ва ње рад ни ка о усло ви ма ра да, по себ но у др жа ва ма у ко ји ма уго вор о ра ду 
не мо ра би ти фор ма лан, а што да ље омо гу ћа ва по у зда но упо зна ва ње рад ни-
ка с вла сти тим рад но прав ним ста ту сом и лак ше до ка зи ва ње уго во ре них 
усло ва ра да. С дру ге стра не, од су ство по сло дав че вог пи са ног оба ве ште ња о 
усло ви ма ра да мо же по слу жи ти ин спек ци ји ра да и дру гим над ле жним орга-
ни ма јав не вла сти као ин ди ка тор по вре да рад них пра ва у од ре ђе ном преду-
зе ћу, због че га ис црп но уре ђи ва ње оба ве зе оба ве шта ва ња рад ни ка о услови-
ма ра да пред ста вља и ва жан ин стру мент у бор би про тив ра да „на цр но”. 

По ред про ши ре ња кру га за шти ће них ли ца, зна ча јан на пре дак у од но су 
на Ди рек ти ву Са ве та 91/533/ЕЕЗ ко ја ће би ти на сна зи до 1. ав гу ста 2022. 
го ди не, пред ста вља и при зна ва ње ми ни мал ног ка та ло га пра ва свим рад ни-
ци ма, ко ји об у хва та пра во на тра же ње до пун ског за по сле ња (тј. за бра ну 

74 Ibid., чл. 12, ст. 1.
75 Ibid., чл. 12, ст. 2.
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уво ђе ња кла у зу ле ис кљу чи во сти), пра во на обу ку о тро шку по сло дав ца и 
пра во на ’минимум пред ви ди во сти рада’ (у сми слу пра ва рад ни ка ко ји ра де 
по зах те ву и дру гих рад ни ка с флек си бил ним рас по ре дом ра да да уна пред 
бу ду оба ве ште ни ка да се од њих мо же зах те ва ти из вр ше ње рад них за да та ка, 
и пра ва да, ван до го во ре ног (оквир ног) рад ног вре ме на, од би ју по зив за из-
вр ша ва ње пре ста ци је ра да, уз за шти ту од не по вољ ног по сту па ња због те 
окол но сти). Овај низ на ста вља ју и за бра на зло у по тре бе уго во ра о ра ду на 
зах тев и дру гих слич них уго во ра (пре све га у сми слу огра ни че ња упо тре бе 
и огра ни че ња тра ја ња ових уго во ра и обо ри ве прет по став ке о по сто ја њу 
уго во ра о ра ду с ми ни мал ним фон дом пла ће них рад них са ти), пра во за по-
сле ног на на кна ду у слу ча ју да по сло да вац от ка же уго вор о рад ном ан га жо-
ва њу пре ис те ка од ре ђе ног пе ри о да од за кљу че ња уго во ра, пра во за по сле ног 
да од по сло дав ца за тра жи пре ла зак на дру ги, пред ви дљи ви ји и си гур ни ји 
об лик за по сле ња, те зах тев за огра ни ча ва њем проб ног ра да на шест ме се ци. 

Узе та за јед но, на ве де на ре ше ња пред ста вља ју зна ча јан на пре дак, по-
себ но у све тлу по тре бе за при зна ва њем чвр стог је згра со ци јал них пра ва 
свим рад ни ци ма, у ду ху кон цеп ци је до сто јан стве ног ра да. Тај пред лог зах-
те ва, ме ђу тим, и опрез, јер по сто ји опа сност да ће уво ђе ње оба ве зе оба ве-
шта ва ња и при зна ва ње од ре ђе них рад них пра ва у по гле ду та ко ши ро ког 
кру га ли ца од вра ћа ти по сло дав це не са мо од за сни ва ња рад ног од но са, већ 
и од ан га жо ва ња лицā за рад ван рад ног од но са, уз сра змер но по ве ћа ње бро-
ја ли ца ан га жо ва них за рад „на цр но”.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИЗ ВО РИ 

Thérè se Au bert-Mon peyssen, Sub or di na tion ju ri di que et re la tion de tra vail, To u lo-
u se, 1988.

Cat he ri ne Bar nard, EU Em ployment Law, Ox ford 20124.
Bartłomi ej Bed na ro wicz, „De li ve ring on the Eu ro pean Pil lar of So cial Rights: The 

New Di rec ti ve on Tran spa rent and Pre dic ta ble Wor king Con di ti ons in the Eu-
ro pean Union”, In du strial Law Jo ur nal 4/2019, 604-623.

Da ni lo Bi an chi ni et al., Study to Sup port Im pact As ses sment on the Re vi ew of the 
Writ ten Sta te ment Di rec ti ve, Vil ni us – Kent 2017.

Бо ри слав Т. Бла го је вић, „Уго во ри по при стан ку: фор му лар ни уго во ри”, док тор-
ска рас пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 1934.

Бо ри слав Т. Бла го је вић, По себ ни део обли га ци о ног пра ва: уго во ри, јед но стра ни 
прав ни по сло ви, гра ђан ско прав ни де лик ти, Бе о град 1939.

Mar ta Glo wac ka, „A Lit tle Less Au to nomy? The Fu tu re of Wor king Ti me Fle xi bi lity 
and Its Li mits”, Eu ro pean La bo ur Law Jo ur nal 2020, 1-21.

Est her Gu er re ro Vi zu e te, „Le gal Cha rac te ri za tion of the Wor ker in New Forms of 
Em ployment: Re flec ti ons on the Su bjec ti ve Sco pe of La bo ur Law”, E-Jo ur nal 
of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve La bo ur Stu di es 3/2019, 1-19.



1360

Др Љу бин ка М. Ко ва че вић, Пред ви ди вост усло ва ра да као прет по став ка... (стр. 1339–1362)

Si mon De a kin, Gil lian S Mor ris, La bo ur Law, Ox ford 20054.

Di rec ti ve (EU) 2019/1152 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 20 Ju ne 
2019 on tran spa rent and pre dic ta ble wor king con di ti ons in the Eu ro pean Union 
– ДЕПС 2019/1152, OJ L 186, 11.7.2019, 105-121.

Do me stic Wor kers Con ven tion, 2011 (No. 189).
Eu ro pean Com mis sion pro po sal for a di rec ti ve of the Eu ro pean Par li a ment and of the 

Co un cil on tran spa rent and pre dic ta ble wor king con di ti ons in the Eu ro pean 
Union, COM/2017/0797 fi nal – 2017/0355 (COD).

Eu ro pean Com mis sion Staff Wor king Do cu ment „Re gu la tory Fit ness and Per for man-
ce (RE FIT) – Eva lu a tion of the ’Writ ten Sta te ment Di rec ti ve’”, Brus sels, 26 
April 2017, SWD (2017) 205 fi nal .

“Eu ro pean pil lar of so cial rights: To wards tran spa rent and pre dic ta ble wor king con di ti ons”, 
https://ec.eu ro pa.eu /so cial/Blob Ser vlet?do cId=20696&lan gId=en, 4. јул 2020.

In ter na ti o nal La bo ur Con fe ren ce, 105th Ses sion, Pro mo ting fa ir mi gra tion, In ter na-
ti o nal La bo ur Of fi ce, Ge ne va, 2016.

Се над Ја ша ре вић, „Ути цај ди ги та ли за ци је на рад не од но се”, Збор ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2016, 1103-117.

Се над Ја ша ре вић, „Но ве фор ме ра да у Европ ској уни ји и Ср би ји”, Рад но и со-
ци јал но пра во 2/2015, 1-22.

Се над Ја ша ре вић, „Рад но пра во Ср би је у XX и XXI ве ку”, Збор ник ра до ва Прав-
ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2018, 925-943.

Пре драг Јо ва но вић, „Ин те ре сна обе леж ја рад ног од но са”, Збор ник ра до ва Прав-
ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2013, 21-34.

Сло бо дан Јо ва но вић, О др жа ви: Осно ви јед не прав не те о ри је, Бе о град 2011.
Jeff Ken ner, EU Em ployment Law: From Ro me to Am ster dam and Beyond, Ox ford/

Por tland 2003.
Кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да број 97 о ми гра ци ји у ци љу за по-

шља ва ња (ре ви ди ра на), Слу жбе ни ли сти СФРЈ, бр. 5/68.
Po lon ca Kon čar, „Pred log di rek ti ve o pre gled nih in pred vi dlji vih de lov nih po go jih”, 

De lav ci in de lo da jal ci 2-3/2018, 267-284.
Ni co la Ko un to u ris, „The Con cept of ’Wor ker’ in Eu ro pean La bo ur Law: Frag men ta-

tion, Au to nomy and Sco pe”, In du strial Law Jo ur nal 2/2018, 192-225.
An to nio Lo Fa ro, „Ju di cial En for ce ment of EC La bo ur law: Ti me Li mits, Bur den of 

Pro of, Ex Of fi cio Ap pli ca tion of EC Law”, Wor king Pa per C.S.D.L.E. ’Mas si mo 
D’An to na’ 3/2002.

Vir gi nia Man to u va lou, „Hu man Rights for Pre ca ri o us Wor kers: The Le gi sla ti ve Pre-
ca ri o u sness of Do me stic La bo ur”, UCL La bo ur Rights In sti tu te On-Li ne Wor king 
Pa pers 2/2012.

Mat hi as Maul-Sar to ri, Dro its eu ropéen s d’in for ma tion re la tifs à la re la tion de tra-
vail: La di rec ti ve 91/533/CEE et sa tran spo si tion en dro it al le mand, français et 
bri tan ni que, L.G.D.J., Pa ris, 2008.

Ruth Ni el sen, Eu ro pean La bo ur Law, Co pen ha gen 2000.
Jean Pélis si er, Gil les Au ze ro, Em ma nuel Dockès, Dro it du tra vail, Pa ris, 201327.
Пре су да Европ ског су да прав де у пред ме ту C-189/91 (Pe tra Kir sam mer-Hack v. 

Nur han Si dal), од 30. но вем бра 1993, EC LI:EU :C:1993:907. 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2020

1361

Пре су да Европ ског су да прав де у спо је ним пред ме ти ма C-253/96-C-256/96 (Hel-
mut Kam pel mann and Ot hers v. Landschaft sver band West fa len-Lip pe), C-257/96 
(Stad twer ke Wit ten GmbH v. An dre as Scha de) и C-258/96 (Kla us Ha se ley v 
Stad twer ke Al te na GmbH), од 4. де цем бра 1997 (EC LI:EU :C:1997:585).

Пре су да Европ ског су да прав де у пред ме ту C-350/99 (Wol fgang Lan ge v. Ge org 
Schüne mann GmbH), од 8. фе бру а ра 2001 (EC LI:EU :C:2001:84). 

Пре су да Европ ског су да прав де у пред ме ту C-316/13 (Gérard Fe noll v. Cen tre 
d’ai de par le tra vail ’La Jo u ve ne’ and As so ci a tion de pa rents et d’amis de per-
son nes han di capées men ta les /APEI/ d’Avig non), од 26. мар та 2015 (EC LI:EU : 
C:2015:200).

Пре су да Европ ског су да прав де у пред ме ту C-216/15 (Be tri eb srat der Ru hr land-
kli nik gGmbH v Ru hr land kli nik gGmbH), од 17. но вем бра 2016 (EC LI:EU : 
C:2016:883).

Ре ви ди ра на европ ска со ци јал на по ве ља, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни 
уго во ри, бр. 42/09.

Ма рио Ре ља но вић, „Уго вор са нул тим рад ним вре ме ном”, Стра ни прав ни жи-
вот 3/2019, 33-47.

Да ни ло Рон че вић, Алек сан дар Ан тић, „Уго вор без од ре ђе ног рад ног вре ме на 
(ze ro ho ur con tract)”, Рад но и со ци јал но пра во 1/2016, 229-244.

Sil va na Sci ar ra, „How So cial will So cial Eu ro pe be in the 2020s?”, Ger man Law 
Jo ur nal 1/2020, 85-89.

Ber nard Teyssié, Dro it eu ropéen  du tra vail, Pa ris 2001.
Ni ko la Tin tić, Rad no i so ci jal no pra vo. Knji ga I – Rad ni od no si (II), Za greb 1972.
Lu ka Ti čar, „Ome je va nje av to no mi je strank po god be o za po sli tvi kot de jav nik za go-

to vlja nja de lov no prav ne ga var stva”, De lav ci in de lo da jal ci 1/2010, 7-27.
Ger da Falk ner et al., Complying with Eu ro pe: EU Har mo ni sa tion and Soft Law in 

the Mem ber Sta tes, Cam brid ge 2005.
Mij ke Ho u wer zijl, „In for ma tion on Con tract Con di ti tons”, EU La bo ur Law – A Com-

men tary (ed. Mo ni ka Schlac hter), Alp hen aan den Rijn 2015, 147-162.
Jon Clarck, Mark Hall, „The Cin de rel la Di rec ti ve? Em ployee  Rights to In for ma tion 

abo ut Con di ti ons Ap pli ca ble to The ir Con tract or Em ployment Re la ti on ship”, 
In du strial Law Jo ur nal 2/1992, 106-118.

Com mis sion Re com men da tion of 26 April 2017 on the Eu ro pean Pil lar of So cial 
Rights, C(2017) 2600 fi nal.

Com mis sion Staff Wor king Do cu ment „Se cond pha se con sul ta tion of so cial part ners 
un der Ar tic le 154 TFEU on a pos si ble re vi sion of the Writ ten Sta te ment Di rec-
ti ve (Di rec ti ve 91/533/EEC) in the fra me work of the Eu ro pean Pil lar of So cial 
Rights”, C(207) 6121 fi nal.

Com mu nity Char ter of the Fun da men tal So cial Rights of Wor kers, 9 De cem ber 1989, 
COM (89) 471 fi nal.

Co un cil Di rec ti ve 91/533/EEC of 14 Oc to ber 1991 on an em ployer ’s obli ga tion to in-
form em ployee s of the con di ti ons ap pli ca ble to the con tract or em ployment re-
la ti on ship – ДС 91/533/ЕЕЗ, OJ L 288, 18.10.1991.

Co un cil Re com men da tion of 10 March 2014 on a qu a lity fra me work for tra i ne es hips, 
OJ C 88, 27.3.2014, 1-4.

Бо ри во је Шун де рић, „Уго вор о ра ду на про бу”, Прав ни жи вот 11-12/1993.



1362

Др Љу бин ка М. Ко ва че вић, Пред ви ди вост усло ва ра да као прет по став ка... (стр. 1339–1362)

Lju bin ka M. Ko va če vić, Ph.D., As so ci a te Pro fes sor
Uni ver sity of Bel gra de
Fa culty of Law Bel gra de
lju bin ka @i us.bg.ac.rs

Pre dic ta bi lity of Wor king Con di ti ons as a Pre re qu i si te  
for Ef fec ti ve Exer ci se of La bor Rights: a Re vi ew  

оf Di rec ti ve (EU) 2019/1152

Abstract: Em ployee , as a we a ker (le gally sub or di na te and eco no mi cally 
de pen dent) party to the em ployment re la ti on ship, ne eds to be in for med abo ut 
wor king con di ti ons in a ti mely and ap pro pri a te man ner, espe ci ally in co un tri es 
whe re the em ployment con tract do es not ha ve to be con clu ded in wri ting. Pro vi-
ding in for ma tion on wor king con di ti ons to the em ployee s, the re fo re, re pre sents 
an im por tant pre re qu i si te for ef fec ti ve enjoyment of em ployment rights, be ca u se 
it al lows them to pro perly as sess the ir own em ployment sta tus, and in the event 
of a la bor dis pu te, ma kes it ea si er to pro ve the con trac tual wor king con di ti ons. 
This can al so con tri bu te to the fa ir ness of the com pe ti tion on the mar ket, as well 
as the sup pres sion of un dec la red work, be ca u se ab sen ce of an em ployer ’s writ ten 
no ti ce re gar ding wor king con di ti ons can ser ve as an in di ca tor, to the la bor in-
spec tion and ot her re le vant aut ho ri ti es, of vi o la tion of la bor rights in a par ti cu lar 
en tre pri se. Alt ho ugh an em ployer ’s obli ga tion to in form wor kers abo ut wor king 
con di ti ons is re gu la ted in de tail by the Co un cil Di rec ti ve 91/533/EEC at the EU 
le vel, many wor kers are de nied writ ten no ti ce, due to, amongst ot her things, the 
emer gen ce of new forms of em ployment that are he a vily as so ci a ted with the risk 
of dif fi culty in exer ci sing la bor rights. Di rec ti ve (EU) 2019/1152 of the Eu ro pean 
Par li a ment and of the Co un cil of 20 Ju ne 2019 on tran spa rent and pre dic ta ble 
wor king con di ti ons in the Eu ro pean Union, which is ap plied to the new forms of 
em ployment, as well as to bo gus self-em ployment se eks to over co me this risk, and, 
in ad di tion to ex pan ding the cir cle of per sons who ha ve to be no ti fied, it al so 
esta blis hes the ca ta log of mi ni mum rights of all wor kers. The re fo re, the ar tic le 
cri ti cally di scus ses the key so lu ti ons from the new di rec ti ve, po in ting out the risk 
that such a wi de cir cle of pro tec ted per sons may de ter em ployer s from esta blis-
hing em ployment, as well as from con si stent ap pli ca tion of re le vant (la bor law, 
so cial law and tax law) re gu la ti ons.

Keywords: wor king con di ti ons; in for ming of em ployee ; new forms of work; 
Eu ro pean Union law.
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