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ИН ФОР МА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ И  
ИЗА ЗО ВИ У РЕ ФОР МИ РАД НОГ ПРА ВА

Сажетак: Из у зе тан раз вој ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло-
ги ја омо гу ћио је по ја ву но вих за ни ма ња у по след њих два де сет го ди на, али и 
но вих мо де ла рад ног ан га жо ва ња љу ди ко ји не мо гу ла ко би ти кла си фи ко ва ни 
ме ђу кла сич не ин сти ту те рад ног пра ва. Та ко зва ни „ди ги тал ни рад“ по стао 
је ре ал ност у дру штви ма ши ром пла не те. Уз гло бал ну до ступ ност ин тер-
не та, не по сто ји др жа ва у ко јој се не мо гу по ја ви ти ди ги тал ни рад ни ци. 
Овај на чин ра да не по зна је гра ни це, што до во ди до спе ци фич них си ту а ци ја 
ко је се не мо гу увек аде кват но ре ши ти ко ри шће ње кла сич них пра ви ла рад ног 
пра ва.

По јам „ди ги тал ног рад ни ка“ ни је са свим ја сно од ре ђен. Док у ову ка те-
го ри ју са свим си гур но спа да ју они рад ни ци чи ји је рад у пот пу но сти ве зан за 
ра чу на ре и елек трон ске ко му ни ка ци је (на при мер, про гра ме ри) ни је са свим 
ја сно да ли се ди ги тал ним рад ни ци ма мо гу сма тра ти и они ко ји ко ри сте 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је са мо као на чин ко му ни ка ци је са по сло дав цем, 
док по сао оба вља ју у „ре ал ном све ту“ (на при мер, рад ни ци Убе ра). 

Ове не до у ми це, као и мно ге дру ге ко је на ста ју у спе ци фич ним прав ним 
од но си ма, во де до за кључ ка да су ди ги тал ни рад ни ци че сто не до вољ но пре-
по зна ти у на ци о нал ним рад ним за ко но дав стви ма, као и ли ше ни не ких основ-
них пра ва ко је рад ни ци мо ра ју ужи ва ти без об зи ра на вр сту њи хо вог ан га-
жо ва ња. Док су им мно га ин ди ви ду ал на пра ва угро же на, ко лек тив на пра ва 
прак тич но не по сто је, или их је ја ко те шко оства ри ти.

На ше ис тра жи ва ње се фо ку си ра на тре нут ни прав ни оквир и мо гућ-
но сти ње го вог уна пре ђе ња у окви ри ма рад ног пра ва. 

Кључнеречи: ин фор ма ци о не тех но ло ги је, ди ги тал не плат фор ме, ди ги-
тал ни рад ни ци, основ на рад на пра ва, ре фор ма рад ног пра ва. 
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1. УТИ ЦАЈ ИКТ НА РАЗ ВОЈ РАД НИХ ОД НО СА

Ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је (у да љем тек сту: ИКТ) у 
по след ње две де це ни је по ста ле су део сва ко дне ви це по је дин ца. Упо тре бља-
ва ју се под јед на ко у при ват не и про фе си о нал не свр хе, у за ба ви, на у ци, вој-
ним тех но ло ги ја ма. Чи ње ни ца да је раз ме на ин фор ма ци ја бр жа не го ика да 
из ме ђу би ло ко ја два ли ца прак тич но би ло где на пла не ти, до ве ла до ну жних 
про ме на у ра зним кон цеп ти ма схва та ња људ ског ра да. Рад од ку ће, ко ји је 
не ка да био ре зер ви сан са мо за узак круг про фе си ја, да нас се мо же сма тра ти 
уо би ча је ним за ве ћи ну не про из вод них де лат но сти (али и не ке про из вод не, као 
што је ин ду стри ја софт ве ра). У осно ви ова кве екс пан зи је на ла зе се го то во 
нео гра ни че не мо гућ но сти ко је су омо гу ће не ИКТ – у сва ком тре нут ку мо же-
мо са не ки ме ко му ни ци ра ти, али и зна ти ње гов ге о граф ски по ло жај, кре та ње, 
ак тив но сти. Мо же мо раз ме њи ва ти по ру ке гла сов не, тек сту ал не и ви зу ел не 
са др жи не, али и ве ли ке елек трон ске фај ло ве ко ји са др же хи ља де, па и ми-
ли о не ин фор ма ци ја нај ра зли чи ти јих вр ста. ИКТ су омо гу ћи ле ства ра ње три 
но ве вр сте рад ни ка. Јед ни су они ко ји се ба ве „тра ди ци о нал ним“ по сло ви ма 
ко ји уз ко ри шће ње но вих тех но ло ги ја до би ја ју но ву фор му и на чин из вр ша-
ва ња. Дру ги пред ста вља ју но ве про фе си је, ко је су ну жно ве за не за но ве 
тех но ло ги је – као што су ана ли ти ча ри дру штве них мре жа, ди ги тал ни ко-
мер ци ја ли сти, и слич но. Тре ћа гру па је прак тич но под вр ста прет ход не – то 
су про гра ме ри и дру ге про фе си је ко је су и ра ни је по сто ја ле, али су раз во јем 
тех но ло ги ја по ста ле зна чај но по пу лар ни је, тра же ни је на тр жи шту ра да и 
до ступ ни је за уса вр ша ва ње ве ћем бро ју ли ца; оне се за слу же но сма тра ју 
по сло ви ма бу дућ но сти. 

Ка ко ука зу је Ја ша ре вић, кон текст рад ног од но са се про ме нио. На ста ле 
су но ве окол но сти, као што су на чин од ви ја ња ра да, на чин од ви ја ња рад них 
од но са, су бјек ти рад ног од но са и прав ни при ступ рад ном од но су1. Но ве 
про фе си је не под ра зу ме ва ју са мо но ве вр сте по сло ва, већ и но ве про це се 
ра да, од но сно ме то до ло ги је њи хо вог из вр ша ва ња. Мо гућ но сти ко је се при 
то ме ја вља ју су ве о ма ра зно вр сне. На при мер, про гра мер мо же би ти у кла сич-
ном рад ном од но су са по сло дав цем, има ти уна пред од ре ђе ну (или од ре ди ву) 
за ра ду и рад но вре ме, уз оба ве зу да га про во ди у по слов ним кан це ла ри ја ма 
по сло дав ца. Ње гов по сао је сте са вре мен и ве зан за но ве тех но ло ги је, али се 
про цес ра да (у сми слу при сту па по слу и ор га ни за ци је из вр ша ва ња рад них 
за да та ка) ни је зна чај но про ме нио у од но су на кла сич не ад ми ни стра тив не 
по сло ве ко ји су се оба вља ли и у про шло сти. Исти тај про гра мер, ра де ћи исти 

1 Се над Ја ша ре вић, „Рад но пра во Ср би је у XX и XXI ве ку“, Збор ник Прав ног фа кул-
те та у Но вом Са ду, вол. LII, бр. 3/2018, 927.
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по сао, мо же ме ђу тим про гра ми ра ти и на да љи ну – мо же мо га за ми сли ти 
ка ко то ра ди на не кој да ле кој ег зо тич ној де сти на ци ји – и при то ме би ти у 
рад ном од но су или не ком дру гом об ли ку рад ног ан га жо ва ња са по ме ну тим 
по сло дав цем, или мо же би ти сам се би по сло да вац – где се онај за ко га ра ди 
ја вља као по слов ни кли јент, а не као по сло да вац у кла сич ном сми слу. Сви 
ови об ли ци зна чај но ути чу на вр сту од но са ко ји по сто ји из ме ђу оно га ко из-
вр ша ва рад ни за да так и оно га ко тај за да так да је; раз ли ку ју се пра ва, оба ве зе 
и од го вор но сти, уго вор на и фак тич ка при ро да по слов ног од но са, као и низ 
де та ља на ре ла ци ји про гра мер – по сло да вац.2 

Ис тра жи ва ње ко је сле ди по ку ша ва да пред ста ви ва ри ја ци је овог од но-
са, мо гу ће нор ми ра ње у кла сич ним об ли ци ма уго во ра о рад ном ан га жо ва њу 
и евен ту ал не ино ва ци је у овој обла сти. Основ но пи та ње на ко је се тра жи 
од го вор је су ка ко би из гле дао оп ти ма лан по ло жај за по сле них на но вим про-
фе си ја ма ко је су ис кљу чи во или до ми нант но ве за не за ИКТ, од но сно ка ко се 
мо гу по ми ри ти тра ди ци о нал на схва та ња рад ног од но са и основ ни кон цеп ти 
рад ног пра ва са но вим окол но сти ма ра да. Би ће ана ли зи ра ни по сто је ћи про-
пи си у Ср би ји али и у не ким дру гим др жа ва ма ко је су де таљ ни је раз ви ле 
рад но за ко но дав ство ка да је реч о „ди ги тал ним про фе си ја ма“; ду жна па жња 
по све ти ће се и раз во ју пра ва Европ ске уни је, на ро чи то у од но су на но ве 
тен ден ци је за шти те рад ни ка у не ка рак те ри стич ним об ли ци ма ан га жо ва ња.

У ра ду ће нај пре би ти по ја шњен по јам „ди ги тал них про фе си ја“, по том 
ће се ука за ти на не ком па ти бил ност но вих ме то до ло ги ја уре ђе ња про це са 
ра да са не ким тра ди ци о нал ним рад ним пра ви ма. Мо гућ но сти удру жи ва ња 
ра ди за шти те рад нич ких и про фе си о нал них ин те ре са су та ко ђе јед но од 
пи та ња ко ји ма се ис тра жи ва ње ба ви, да би се на кра ју ра да на ла зи ко ји су 
прет ход но пред ста вље ни су бли ми ра ли у не ко ли ко пре по ру ка ка ко се у срп-
ском рад ном за ко но дав ству мо гу уре ди ти нај ва жни ја пи та ња ве за на за „ди-
ги тал не рад ни ке“3.

2. ПО ЈАМ ДИ ГИ ТАЛ НИХ РАД НИ КА  
И ДИ ГИ ТАЛ НИХ ПРО ФЕ СИ ЈА

Ди ги тал ни рад ни ци и ди ги тал не про фе си је су пој мо ви ко ји ни су са свим 
уте ме ље ни у струч ним кру го ви ма, још ма ње у за ко но дав ству. За ко ни, као 

2 Ви ше о но вим мо де ли ма уре ђи ва ња ра да: 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, вол. 19, број 2/2015, 1-22.

3 Тре ба ло би има ти у ви ду да се овај из раз у ен гле ском је зи ку ко ри сти и за озна ча ва ње 
ау то ма ти зо ва них (ро бо ти зо ва них) ма ши на ко је у пот пу но сти ме ња ју рад ни ке у по је ди ним 
сег мен ти ма рад ног про це са.
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ни дру ги про пи си, не пре по зна ју ову вр сту рад ни ка као по себ ну, иа ко се све 
че шће го во ри о ну жно сти ува жа ва ња њи хо вог спе ци фич ног по ло жа ја.4 

У ли те ра ту ри та ко ђе не по сто ји је дин стве на де фи ни ци ја ових пој мо ва. 
Ди ги тал не про фе си је се ве о ма че сто по и сто ве ћу ју са не ким дру гим об ли-
ци ма ра да, па се та ко го во ри о пре кар ним об ли ци ма ра да, гиг-еко но ми ји, 
рад ни ци ма по по зи ву, и слич но. Сви ови пој мо ви су слич ни али не и исто-
вет ни. Они по кри ва ју раз ли чи те фор ме но вих об ли ка рад ног ан га жо ва ња и 
има ју не ке за јед нич ке еле мен те. Ме то до ло ги ја ра да ди ги тал них рад ни ка 
ме ђу тим по зна је и не ке спе ци фич но сти. Та ко ће на при мер рад ник ко ји ра ди 
пре воз по прин ци пу ди ги тал не плат фор ме за упо шља ва ње во за ча (као што 
је Убер) по тен ци јал но мо ћи да се по и сто ве ти са рад ни ком по по зи ву – ово 
ме ђу тим не ће увек би ти тач но, јер ни ти са др жи на прав ног од но са, ни фак тич-
ки по ло жај тог рад ни ка не мо ра ју би ти иден тич ни као рад ни ка ко ји има ју 
уго во ре о ра ду по по зи ву, или уго во ре са нул тим рад ним вре ме ном. 

Је дан од оте жа ва ју ћих фак то ра де фи ни са ња ди ги тал них рад ни ка је сте 
ра зно вр сност ди ги тал них про фе си ја, ко је не ма ју го то во ни је дан за јед нич ки 
еле мент ка да је реч о вр сти по сло ва, обра зо ва њу рад ни ка, ду жи ни тра ја ња 
ан га жо ва ња, за ра ди, и слич но. Узми мо на при мер еле мент за ра де – она може 
за ви си ти од учин ка са мог рад ни ка (так си ста, од но сно пре во зник) али мо же 
би ти и фик сна (про гра мер). Мо же за ви си ти од рад ног вре ме на ко је је уго во-
ре но (уго вор о ра ду), или рад но вре ме уоп ште не мо ра би ти би тан еле мент 
по сла (уго вор о де лу).

Ипак, мо гу се уо чи ти не ке пра вил но сти ко је до при но се ства ра њу је дин-
стве ног пој ма ди ги тал них про фе си ја: 

• Сви ди ги тал ни рад ни ци упо тре бља ва ју ИКТ као сред ство при ба вља ња 
по сла и ко му ни ка ци је са по сло дав цем.

• Ди ги тал ни рад ни ци у ве ли кој ве ћи ни слу ча је ва ко ри сте сво ја сред ства 
за рад, док је по сло да вац за ду жен са мо за при ба вља ње по сло ва, од но сно 
кли је на та. 

• Ди ги тал ни рад ни ци у ве ћи ни слу ча је ва не уче ству ју у кла сич ном про-
це су ра да, не по зна ју тра ди ци о нал ну ме то до ло ги ју ра да и не ма ју за-
кљу чен уго вор о ра ду, већ уго вор ко ји под ра зу ме ва не ки од ак ту ел них 
об ли ка флек си бил ног ан га жо ва ња рад ни ка. 

И по ред на бро ја них (по тен ци јал но) за јед нич ких еле ме на та, те шко је 
за ми сли ти да се сви ди ги тал ни рад ни ци под ве ду под јед ну де фи ни ци ју. Исти 

4 Не ке од но вих про фе си ја пре по зна те су по себ ним про пи си ма ко ји се од но се на опис и 
ши фри ра ње за ни ма ња ра ди уно ше ња за ни ма ња у еви ден ци је у обла сти ра да (на при мер, у 
Ср би ји по сто ји Од лу ка о Је дин стве ном ко дек су ши фа ра, Слу жбе ни гла сник РС 56/2018). При-
мед ба се ме ђу тим од но си на по сто ја ње си сте мат ске син те тич ке де фи ни ци је ових про фе си ја.
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по сао ко ји се тре ба оба ви ти, у за ви сно сти од окол но сти јед но ли це ће мо ћи 
да из вр ши под нај ра зли чи ти јим ре жи ми ма ра да, укљу чу ју ћи и си ту а ци је у 
ко ји ма се ја вља као са мо за по сле но ли це. 

Ра зно вр сност по сло ва ко је ди ги тал ни рад ни ци оба вља ју до во ди и до 
дру гих раз ли ка у прак си. На при мер, ви со ко о бра зо ва ни ди ги тал ни рад ни ци 
лак ше на ла зе по сао, бо ље су пла ће ни и че шће су у по зи ци ји да уго ва ра ју 
од лич не усло ве ра да. Ако се ја вља ју као са мо за по сле ни, нај че шће се ра ди о 
успе шним пред у зет нич ким рад ња ма. Чак и ка да има ју са мо јед ног кли јен та, 
екс клу зив ност у овом слу ча ју не мо ра ну жно да зна чи да је у пи та њу та ко зва-
на „ла жна са мо за по сле ност“; на про тив, уко ли ко је реч о ви со ко спе ци ја ли-
зо ва ним по је дин ци ма или ти мо ви ма струч ња ка ко ји су тра же ни на тр жи шту 
ра да, по сто ја ње са мо јед ног кли јен та по пра ви лу под ра зу ме ва од лич не усло ве 
по сло ва ња, као и ви со ку це ну ра да (и вер но сти том кли јен ту). Са дру ге стра-
не се ме ђу тим на ла зе рад ни ци ко ји се ба ве услу га ма пре во за пут ни ка и 
ро бе, ко ји ра де пре во ди лач ке или дру ге по сло ве без упо зна ва ња по сло дав ца 
(пре ко по сред нич ких ин тер нет плат фор ми), ко ји не ма ју га ран то ва не при хо де 
ни ти би ло ка кву прав ну за шти ту, а по пра ви лу за кљу чу ју уго во ре ко ји под ра-
зу ме ва ју зна чај но ма ње на кна де за оба вље ни рад и ге не рал но ло ше усло ве 
ра да. Раз ли ке из ме ђу ових ка те го ри ја ни су са мо те о риј ске; у прак си, ја вља-
ју се пот пу но раз ли чи ти прак тич ни про бле ми код јед них и дру гих, из ко јих 
про ис ти че укуп но (не)за до вољ ство њи хо вим тре нут ним ста ту сом. Уко ли ко 
се та кве про фе си је же ле де таљ ни је ре гу ли са ти и ре де фи ни са ти рад ни од нос 
у но вим усло ви ма, ове раз ли ке мо ра ју се има ти у ви ду. Та ко је пр вој гру пи 
за јед нич ко да има от пор пре ма си сте му, пла ћа њу ви со ких по ре за, а на ро чи-
то пла ћа њу до при но са за со ци јал но оси гу ра ње ко је сма тра ју не по треб ним 
и за ста ре лим кон цеп том. Код њих не пре о вла ђу је осе ћај со ли дар но сти, већ 
ин ди ви ду ал но сти и по пра ви лу ће се кре та ти ка оним прав ним си сте ми ма 
ко ји им омо гу ћа ва ју ма ње фи скал но оп те ре ће ње и ве ћу флек си бил ност у по-
сло ва њу и ра ду. Код дру гих се ме ђу тим ја вља ју пот пу но раз ли чи ти про бле ми 
– ин ди ви ду ал ност је та ко ђе из ра же на али пре све га као осе ћај на пу ште но сти 
и бес по моћ но сти. По сто ји по тре ба за удру жи ва њем али се она не мо же ре-
а ли зо ва ти. Ра њи вост ка да је реч о усло ви ма ра да и (не)по сто ја њу прав не 
за шти те пре о вла ђу је у од но су на не за до вољ ство си сте мом – ова ли ца би ра до 
би ла део (со ли дар ног) со ци јал ног си сте ма али им то нај че шће сам си стем не 
омо гу ћа ва, не ре гу ли са њем (иг но ри са њем) или де ре гу ли са њем (та ко зва ном 
флек си би ли за ци јом) њи хо вог рад но прав ног ста ту са.

По се бан про блем пред ста вља ста тус ди ги тал них плат фор ми, ко је пред-
ста вља ју алат по мо ћу ко јег по је ди ни ди ги тал ни рад ни ци до ла зе до рад них 
за да та ка. Ове плат фор ме мо гу би ти ве за не за спе ци фич не ко ри снич ке апли-
ка ци је али мо гу би ти и ин тер нет сај то ви ко ји су отво ре ни за ре ги стра ци ју и 
ко ри шће ње нај ши рем кру гу љу ди. По ста вља се пи та ње да ли се оне по ја вљују 
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као по сло дав ци, као тех нич ки сер вис ко ји ни је прав но ре ле ван тан, као по сред-
ни ци у за по шља ва њу или као кла сич ни по сред ни ци у обли га ци о но прав ном 
сми слу? Мо гућ ност да су плат фор ме прав но ире ле вант не мо же се ис кљу чи ти, 
бу ду ћи да ну де услу ге и да уче ству ју у за кљу че њу прав них по сло ва. Оне се 
не мо гу сма тра ти по сред ни ци ма у за по шља ва њу у кла сич ном сми слу – ни-
јед на од њих ни је та ко ре ги стро ва на, ни ти ис пу ња ва усло ве за по сре до ва ње 
у за по шља ва њу. Прав на ли ца ко ја се на ла зе иза функ ци о ни са ња плат фор ми 
обич но од би ја ју мо гућ ност да су по сло дав ци ди ги тал ним рад ни ци ма и углав-
ном се за др жа ва ју на те о ри ји по сре до ва ња при скла па њу по сло ва. Мо гућ ност 
да се ја ве као по сред ни ци у обли га ци о но прав ном сми слу не мо же се оди ста 
ис кљу чи ти. Плат фор ме углав ном овај ста тус ме ђу тим ко ри сте да би се пре-
ма ко ри сни ци ма по ка за ле као нео д го вор не за по сле ди це „спа ја ња“ са по тен-
ци јал ним кли јен ти ма, што ни је увек тач но.5 Тре ба ло би та ко ђе има ти у ви ду 
зна чај ну раз ли ку из ме ђу по је ди них мо да ли те та ра да та квих плат фор ми, као 
и чи ње ни це да се мо ра по ста ви ти гра ни ца ко ја ја сно раз два ја не ког по сло-
дав ца као по сред ни ка, од на ло го дав ца рад них за да та ка рад ни ку.6 По сто ји и 
те о ри ја пре ма ко јој су они са мо огла ши ва чи ко ји ни су од го вор ни за са др жи-
ну огла са, као ни за прав не по сло ве ко ји про ис тек ну на осно ву огла ша ва ња 
по ну де и по тра жње. И ова кон струк ци ја је ве штач ка, бу ду ћи да по сто ји ја сна 
раз ли ка из ме ђу сај то ва ко ји се ба ве огла ша ва њем и плат фор ми ко је у спа ја ње 
по ну де и по тра жње ула жу ква ли та тив но зна чај ни је на по ре. Код плат фор ми 
ко је ко ри сте са мо ре ги стро ва ни ко ри сни ци за од ре ђе ну де лат ност, та ко ђе 
не ма го во ра да се ра ди о огла ша ва њу. 

5 Кла сич но обли га ци о но пра во, па и пра во Ср би је, по зна је мо гућ ност од го вор но сти 
по сред ни ка. Та ко је у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе ни лист 
СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – од лу ка УСЈ и 57/89, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 31/93 и Слу жбе ни 
лист СЦГ, бр. 1/2003 – Устав на по ве ља) ре гу ли са но да: „По сред ник од го ва ра за ште ту ко ју 
би пре тр пе ла јед на или дру га стра на из ме ђу ко јих је по сре до вао, а ко ја би се до го ди ла због 
то га што је по сре до вао за по слов но не спо соб но ли це за чи ју је не спо соб ност знао или мо гао 
зна ти, или за ли це за ко је је знао или мо рао зна ти да не ће мо ћи из вр ши ти оба ве зе из тог уго-
во ра, и уоп ште за сва ку ште ту на ста лу ње го вом кри ви цом.“ (чл. 820, ст. 1).

6 У том сми слу су ин ди ка тив ни на во ди ком па ни ја Убер и Де ли ве роо пред спе ци ја ли-
зо ва ним Ко ми те том у Ве ли кој Бри та ни ји, на кон што је од њих за тра же но да де фи ни шу 
од нос са рад ни ци ма ко ји оба вља ју до ста ве хра не (Де ли ве роо) и так си пре воз (Убер). И јед на 
и дру га ком па ни ја су твр ди ле да су за пра во тех но ло шке ком па ни је и да се не ба ве пре во зом 
ро бе и пут ни ка, од но сно да са мо за по сле ни ко ри сте њи хов про из вод – плат фор ме за по ве зи-
ва ње пре во зни ка са ко ри сни ци ма – ка ко би се би обез бе ди ли кли јен те. Ме ђу тим, у слу ча ју 
пред Рад ним су дом Aslam and Far rar v Uber B.V., за кљу че но је да фак тич ки од нос из ме ђу 
рад ни ка и ком па ни је не на во ди на по сре до ва ње у на ла же њу по сла, већ по се ду је од ли ке 
рад ног од но са у ко јем се рад ни ку мо ра пру жи ти од ре ђе на за шти та. Сли чан за кљу чак је 
до нет и у слу ча ју у ко јем је уче ство вао Де ли ве роо. На ве де но пре ма: Mal colm Sar ge ant, „The 
Gig Eco nomy and the Fu tu re of Work“, E-Jo ur nal of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve la bo ur stu di es, 
Vo lu me 6, no. 2/2017, 3 i 8-12.
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3. ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ КОН ЦЕПТ РАД НОГ ОД НО СА  
И НО ВИ ПРО ЦЕ СИ РА ДА

Пра ва ко ја ди ги тал ни рад ни ци оства ру ју за ви се од об ли ка уго ва ра ња 
њи хо вог ра да. Мо де ли ко ји су по ме ну ти ну де ши ро ке мо гућ но сти флек си-
би ли за ци је али сва ки од њих зна чи и од ри ца ње од од ре ђе них пра ва. Код не ких 
мо де ла уго ва ра ња се мо же ди ску то ва ти и о њи хо вој за ко ни то сти, од но сно 
ана ли зи ра ти да ли по сто ји фин ги ра ње прав ног по сла са ци љем при кри ва ња 
по сто ја ња рад ног од но са. 

Рад ни од нос основ ни је на чин ре гу ли са ња оства ри ва ња ра да из ме ђу 
по сло дав ца и за по сле ног. Мо же се ре ћи да су рад ни ци у рад ном од но су у 
нај по вољ ни јем по ло жа ју ка да је реч о мо де ли ма уго ва ра ња ди ги тал ног ра да. 
Овај мо дел ни је ме ђу тим мо но ли тан и у прак си се мо гу ја ви ти раз ли чи те 
ва ри ја ци је усло ва ра да. За по сле ни мо же ра ди ти у про сто ри ја ма по сло дав ца, 
или на да љи ну. Мо же ко ри сти ти опре му и ин фра струк ту ру по сло дав ца, или 
соп стве ну уз по себ ну на кна ду за амор ти за ци ју. Мо гу се уго во ри ти раз ли чи ти 
мо де ли над зо ра над ра дом за по сле ног ко ји ра ди на да љи ну, од ко јих не ки 
по тен ци јал но мо гу за ди ра ти у при ват ност за по сле ног ви ше не го што је то 
по треб но. Та ко ђе, уго ва ра ње рад не нор ме и рад ног вре ме на у пот пу но сти је 
оста вље но на ре гу ли са ње по сло дав цу, од но сно до го вор за по сле ног и по сло-
дав ца. У свим на ве де ним си ту а ци ја ма, уго во ре ни усло ви ра да мо гу зна чај но 
ути ца ти на по ло жај за по сле ног. По сто ји на при мер мо гућ ност да за по сле ни 
при ма за ра ду ко ја је бли зу ми ни мал не као основ ну за ра ду, а да оста так за ви-
си од ње го вог рад ног учин ка, ко ји про це њу је по сло да вац. Ово ни је ка рак те-
ри стич но са мо за ди ги тал не рад ни ке – мо же се уго во ри ти у сва ком об ли ку 
ра да – али је ди ги тал ни рад под ло жан сло бод ним про це на ма и та ко зва ном 
„про јект ном пла ћа њу“ за по сле них, чак и ка да су у рад ном од но су. Ово за-
по сле ни ма не га ран ту је пра во на кон стант ну за ра ду, већ са мо на уго во ре ну 
основ ну за ра ду док оста так за ра де (ко ји нај че шће чи ни њен нај ве ћи део) 
за ви си од спо соб но сти по сло дав ца да уго ва ра по сло ве, као и ње го ве по ли-
ти ке рас по де ле нов ца ко ји се на тај на чин до би је. Још је дан про блем ко ји 
ни је за не ма рив је сте пот пу на оту ђе ност за по сле них ко ји не ра де у про сто-
ри ја ма по сло дав ца. За по сле ни не мо ра зна ти ни ко су оста ли за по сле ни, ни 
ко ли ко их има, као ни у ка квим усло ви ма ра де. То мо же ство ри ти низ про-
бле ма, нај пре оних ко ји се ве зу ју за оства ри ва ње ко лек тив них пра ва. 

Рад ван рад ног од но са пре ма уго во ру о де лу или слич ним уго во ри ма 
је по сво јој при ро ди обли га ци о но прав ног ка рак те ра, та ко да рад ни ци углав-
ном не ужи ва ју пра ва из рад ног од но са, ни ти су за шти ће ни у скла ду са 
сво јим по ло жа јем. Плат форм ски рад ни ци се углав ном по и сто ве ћу ју са овом 
гру пом. Они за кљу чу ју уго во ре о де лу са по сло дав ци ма пу тем плат фор ми ко је 
по сре ду ју, од но сно упа ру ју по ну ду и по тра жњу за од ре ђе ним ди ги тал ним 
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по сло ви ма. Ово мо гу би ти по сло ви про гра ми ра ња, ди зај на, али и по сло ви пре-
во ђе ња, лек ту ре, и слич но. Сви ма њи ма је за јед нич ко да се за кљу чу ју по сред-
ством елек трон ске ко му ни ка ци је, док по сло да вац (и дру ги рад ни ци ко ји су 
ан га жо ва ни на слич ним по сло ви ма код по сло дав ца) мо гу би ти ло ци ра ни у 
би ло ко јем кра ју све та. Ова кав од нос до во ди до пот пу не не за шти ће но сти 
по сле ни ка – они нај че шће у до број ве ри из вр ша ва ју по ве ре не рад не за дат ке, 
а да при то ме не по сто ји га ран ти ја да ће би ти пла ће ни. Це ну ра да дик ти ра 
по сло да вац, по си сте му уго во ра по при сту пу. Као ме ро дав но пра во и ме ро-
дав ни суд по пра ви лу се уго ва ра ју они ко је по сло да вац од ре ди на осно ву 
свог се ди шта – што че сто мо гу би ти да ле ке зе мље у ко ји ма по сле ник ре ал-
но не мо же да од бра ни сво ја пра ва због не сра змер них тро шко ва по ступ ка, 
не по зна ва ња прав ног си сте ма и не мо гућ но сти да ан га жу је не ко га ко ће га 
за сту па ти пред су дом. Са дру ге стра не са ме плат фор ме нај че шће од ри чу 
би ло ка кву ве зу са по сло дав цем или од го вор ност за не по што ва ње уго во ра 
ко ји је по сло да вац за кљу чио са ди ги тал ним рад ни ком.

Са мо за по шља ва ње и ла жно са мо за по шља ва ње по сто је ка да се ли це 
ко је ра ди на по сло ви ма за чи је из вр ше ње ни је по треб но уче ство ва ти у про-
це су ра да у про сто ри ја ма по сло дав ца. У том слу ча ју, по на ло гу по сло дав ца, 
рад ник ко ји фак тич ки оба вља по сло ве за по сле ног, отва ра сво ју пред у зет-
нич ку рад њу и по ја вљу је се као по слов ни са рад ник по сло дав ца. За раз ли ку 
од кла сич них об ли ка ова квог фин ги ра ња ста ту са, код ди ги тал них про фе си ја 
је ве о ма те шко утвр ди ти ка да се не ко ли це на ла зи у ста ту су ла жног са мо за-
по сле ног. Оно по пра ви лу не бо ра ви у про сто ри ја ма по сло дав ца јер по сао 
ко ји оба вља по сво јој при ро ди то не зах те ва. Ипак, уко ли ко не ки „пред у зет-
ник“ има са мо јед ног кли јен та, за ко јег оба вља по сло ве на ре дов ној ба зи и по-
сто ји из ра жен од нос суб ор ди на ци је, мо же се го во ри ти о ла жном са мо за по шља-
ва њу. По сло да вац јед но став но би ра оп ци ју ко ја му ства ра ма ње тро шко ва. 
Ов де је ме ђу тим реч о си му ло ва ним по сло ви ма. Уко ли ко утвр ди да је пред-
у зет ник за пра во за по слен, суд ће утвр ди ти и ла жну са мо за по сле ност као 
на чин при кри ва ња рад ног од но са. Док се та ко не што не до го ди, „пред у зет-
ник“ се на ла зи у ве о ма те шком по ло жа ју, бу ду ћи да код по сло дав ца не оства-
ру је ни јед но пра во из рад ног од но са, а сав те рет со ци јал ног оси гу ра ња је 
пре ва љен на ње га (под усло вом да за ко но дав ство уоп ште ре гу ли ше пла ћа ње 
до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, што ни је увек слу чај).7 

7 У де вет зе ма ља Европ ске уни је (ме ђу ко ји ма су и Бел ги ја, Фран цу ска, Хо лан ди ја и 
Ита ли ја) не пре по зна је са мо за по сле не као оси гу ра ни ке по осно ву оси гу ра ња за слу чај не за по-
сле но сти, а у још шест зе ма ља ово оси гу ра ње ни је оба ве зно за ову ка те го ри ју ли ца. Mat sa ga nis, 
M., Ozde mir, E., Ward, T. and Za va kou, A., Non-Stan dard Em ployment and Ac cess to So cial 
Se cu rity Be ne fits (Re se arch no te 8/2015), Brus sels: Eu ro pean Com mis sion, 2016, 12–15. Na ve de no 
pre ma: Paul Scho u kens, Al ber to Bar rio, „The chan ging con cept of work: When do es typi cal work 
be co me atypi cal?“, Eu ro pean La bo ur Law Jo ur nal 2017, Vol. 8(4), 318-319.
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Уго во ри по по зи ву и уго во ри са нул тим рад ним вре ме ном на гло по ста-
ју по пу лар ни у по след ње две де це ни је. Ори ги нал но на ста ли као про из вод 
ан гло сак сон ског пра ва, да нас су ра ши ре ни на ве ћи број европ ских др жа ва. 
У осно ви ових уго во ра је сте да они спа да ју у рад но прав не уго во ре (ни су да кле 
обли га ци о но прав не при ро де) али се од кла сич них уго во ра о ра ду раз ли ку ју 
пре ма не ко ли ко ва жних де та ља: са мим уго во ром ни је де фи ни сан број рад них 
ча со ва у то ку рад не не де ље (ме се ца); за ра да ве о ма че сто ни је де фи ни са на и 
за ви си од оства ре ног бро ја рад них ча со ва; рад ник се ак ти ви ра са мо по по зи ву 
по сло дав ца. По сло да вац мо же да то ис ко ри сти али и не мо ра – да кле, мо гу ће 
је да рад ник бу де ве зан уго во ром за по сло дав ца али да га овај не ак ти ви ра 
чак ни у ду жем вре мен ском пе ри о ду. На ве де не ка рак те ри сти ке ја сно из два-
ја ју ову вр сту уго во ра као ве о ма кри ти ко ва ну и не по жељ ну. По сло да вац 
њи ма у пот пу но сти пре ва љу је ри зик про на ла же ња по сла на рад ни ка. Ако 
не обез бе ди по сао рад ни ку, по сло да вац му не ће би ти ду жан ис пла ту за ра де. 
Иа ко се оправ да ва ју као ви со ко флек си бил ни, уго во ри овог ти па за пра во но се 
огро ман ри зик по рад ни ке и не мо гу се ис пла ти ти ни јед ном ли цу, уз из у зе-
так оних ко ји сво је пре те жне при хо де оства ру ју на не ки дру ги на чин.8 

Мо же се да кле са си гур но шћу за кљу чи ти да ди ги тал не про фе си је но се 
ве ли ки иза зов ка да је реч о тра ди ци о нал ном кон цеп ту рад них пра ва. Оне 
под ра зу ме ва ју по сло ве ко ји се мо гу ра ди ти ван про сто ри ја по сло дав ца, уз 
мак си мал ну флек си би ли за ци ју рад ног вре ме на. Ипак, иа ко на пр ви по глед 
та ко не што зву чи као по зи ти ван по мак чи ни се да су у до са да шњој прак си 
зло у по тре бе та квог по тен ци јал ног по ло жа ја ди ги тал них рад ни ка да ле ко 
че шће не го што је то оче ки ва но, од но сно да се по сло дав ци на тр жи шту при-
ла го ђа ва ју да ума њу ју сво је оба ве зе пре ма рад ни ци ма упра во ко ри сте ћи 
мо гућ но сти ди ги та ли за ци је ра да. Оту да је ле ги тим но раз ми шља ти о ди ги тал-
ним про фе си ја ма не са мо као о на чи ну флек си би ли за ци је, већ и о на чи ну 
пре ка ри за ци је ра да. Нај пре се мо ра ре ши ти пи та ње при ро де ових по сло ва 
– они су углав ном јед на ки по сло ви ма у рад ном од но су али се по пра ви лу не 

8 Рад ни ци ма ко ји ра де по уго во ри ма са нул тим рад ним вре ме ном се че сто не при зна-
је ста тус за по сле них. Као и у слу ча ју ла жне са мо за по сле но сти, суд ме ђу тим по пра ви лу 
по сма тра фак тич ки од нос и ње го ву са др жи ну, по сма тра ну кроз при зму еле ме на та рад ног 
од но са. Уко ли ко утвр ди да та кви еле мен ти по сто је, пре су ди ће да је у пи та њу рад ни од нос, 
без об зи ра на то ко ји уго вор је за кљу чен из ме ђу рад ни ка и по сло дав ца. Ви де ти ана ли зу 
слу ча ја Pul se He al thca re Ltd v Ca re watch Ca re Ser vi ces Ltd & 6 ot hers, у: Ke Xu, „The Analysis 
on Em ployment Rights of “Ze ro-Ho urs Con tracts“ Wor kers in the UK”, World Jo ur nal of So cial 
Sci en ce Re se arch, Vol. 5, No. 1, 2018, 18-19. Иден ти чан став за у зео је и до њи дом Пар ла мен та, 
у из ве шта ју о уго во ри ма са нул тим рад ним вре ме ном: ако су окол но сти та кве да по сто ји 
фак тич ки рад ни од нос, вр ста уго во ра ко ји је за кљу чен ни је ви ше ре ле вант на за ста тус рад-
ни ка (Do ug Pyper, Fe ar gal McGu in ness, Ze ro-ho urs con tracts, Ho u se of Com mons Bri e fing 
Pa per Num ber 06553, 17 Au gust 2018, 11).
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тре ти ра ју та ко. По том се мо ра ра ди ти на ре ша ва њу про бле ма ужи ва ња по је ди-
них пра ва, на ро чи то ко лек тив них, као и зна чај но бо љој прав ној за шти ти диги-
тал них рад ни ка ко ји ће на ста ви ти да се ан га жу ју по уго во ру о де лу за иностра-
ног по сло дав ца. Ово је пре све га пи та ње од го вор но сти по сло дав ца али се при 
то ме не сме за не ма ри ти и од го вор ност по сред ни ка, плат фор ми ко је за са да 
из ми чу ре гу ла ци ји иа ко упра во због њи хо вог не ма ра да про ве ре по сло дав ца 
чи је огла се пла си ра ју мо же до ћи до на стан ка ште те на стра ни рад ни ка.

То су раз ло зи за што се овим пи та њи ма по све ћу је ве ли ка па жња ка ко у 
др жа ва ма чла ни ца ма, та ко и на над на ци о нал ном ни воу про пи са Европ ске 
уни је, о че му ће би ти ре ћи у ка сни јем тек сту. 

4. КА КО СЕ ДИ ГИ ТАЛ НИ РАД НИ ЦИ  
МО ГУ ОР ГА НИ ЗО ВА ТИ?

Ако су ди ги тал ни рад ни ци угро же ни због спе ци фич них на чи на уго ва-
ра ња ра да и оства ри ва ња од ре ђе них пра ва по во дом ра да, по ста вља се пи та ње 
да ли се они и ка ко мо гу ор га ни зо ва ти да за шти те сво је ин те ре се? Ово ни је 
јед но став но пи та ње, због не ко ли ко фак то ра ко ји су ра ни је на ве де ни а ко ји 
до во де до пот пу не изо ло ва но сти по је ди нач ног ди ги тал ног рад ни ка: уго вор-
ни ста тус рад ни ка не до зво ља ва син ди кал но ор га ни зо ва ње; ин ди ви ду ал ност 
рад ни ка до во ди до не за ин те ре со ва но сти за ко лек тив, со ли дар ност као та ква 
не по сто ји у де ло ва њу та квих рад ни ка; фи зич ка изо ло ва ност рад ни ка је та-
ква да је не мо гу ће ор га ни зо ва ти их, ка да се нај че шће ме ђу соб но не по зна ју; 
рад ни ци ко ји спа да ју у ову гру пу мо гу би ти раз ли чи тог обра зо ва ња, спе ци-
ја ли за ци је, мо гу има ти дра стич но раз ли чи те усло ве ра да и на осно ву то га 
код њих мо же по сто ја ти од су ство ин те ре са да се ор га ни зу ју. 

Чак иа ко је за ко но дав ство зе мље флек си бил но ка да је реч о мо гућ но-
сти ма син ди кал ног ор га ни зо ва ња, ни је увек ре ал но да ће се кла сич на син-
ди кал на струк ту ра учи ни ти атрак тив ном ди ги тал ним рад ни ци ма, као ни 
да ће они по се до ва ти свест о ва жно сти та кве вр сте удру жи ва ња. У мно гим 
слу ча је ви ма они то не ће ни мо ћи да учи не, јер су уго вор ни од но си са по сло-
дав цем та кви да им уоп ште не при па да пра во на удру жи ва ње (ово се мо же 
де си ти и у зе мља ма ко је има ју да ле ко ква ли тет ни је од ред бе о удру жи ва њу 
рад ни ка, док је на при мер у Ср би ји где За кон о ра ду по зна је са мо пра во на 
удру жи ва ње за по сле них9 та ко не што и фор мал но не мо гу ће). 

Ко је су он да дру ге мо гућ но сти за удру жи ва ње ди ги тал них рад ни ка 
ра ди за шти те ин ди ви ду ал них ин те ре са? На ме ћу се две – ор га ни зо ва ње стру-
ков них удру же ња или удру жи ва ње у за дру ге. 

9 За кон о ра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – од лу ка УС, 113/2017 и 95/2018 – ау тен тич но ту ма че ње, чл. 206. у ве зи чл. 5. ст. 1.
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Стру ков на удру же ња су удру же ња гра ђа на ко ја су усме ре на ка удру жи-
ва њу при пад ни ка од ре ђе них про фе си ја, од но сно за ни ма ња. Удру же ња гра ђана 
ре гу ли са на су За ко ном о удру же њи ма10 и пред ста вља ју не про фит не ор га ни-
за ци је ко је мо же осно ва ти сва ка гру па гра ђа на (бар три) ко ја је оку пље на око 
не ке за јед нич ке иде је, ци ље ва, вред но сти. Иа ко са мо стру ков но удру же ње не 
мо же би ти у функ ци ји кла сич ног по сло дав ца, пре све га због при ро де ор га ни-
зо ва ња, ова кве вр сте удру жи ва ња мо гу до при не ти ве ћој си гур но сти ди ги тал-
них рад ни ка, ко ји би пре ко сво јих удру же ња ужи ва ли прав ну по моћ и за шти-
ту, на при мер. Та ко ђе, она су у пра вом сми слу нео гра ни че на ка да је реч о 
сло бо ди удру жи ва ња, та ко да би стру ков но удру же ње ди ги тал них рад ни ка 
мо гло ује ди ни ти раз ли чи те про фе си је и ли ца ко ја се ба ве раз ли чи тим де лат-
но сти ма, ко је по ве зу ју ИКТ и спе ци фи чан рад но прав ни по ло жај. Иа ко не 
мо гу ни ка ко за ме ни ти син ди ка те ка да је реч о бор би за по је ди нач на пра ва код 
по сло дав ца, стру ков на удру же ња мо гу би ти ве о ма ко ри сна за осна жи ва ње 
по је ди на ца ко ји се ина че осе ћа ју изо ло ва но и не моћ но у си ту а ци ја ма ка да им 
је ус кра ће но или пре кр ше но не ко пра во. Она се та ко ђе мо гу ба ви ти за сту па-
њем и по ку ша ва ти да из ме не – на ми кро или ма кро ни воу – оквир ре гу ли са ња 
по је ди них пи та ња ве за них за кон крет не ди ги тал не про фе си је.

За дру ге су спе ци фич ни об ли ци ко лек ти ви те та ко ји на ста ју пре ма прин-
ци пи ма со ли дар но сти и пред ста вља ју удру жи ва ње при пад ни ка исте де лат-
но сти ра ди лак шег по сло ва ња. За дру ге су ре гу ли са не За ко ном о за дру га ма11, 
ко ји не по зна је огра ни че ња ка да је реч о овој вр сти удру жи ва ња и мо же се 
ко ри сти ти и за за дру ге ко је су осно ва не ра ди лак шег по сло ва ња ди ги тал них 
рад ни ка. Ова кав на чин ра да не би био са свим нов, бу ду ћи да су и у про шло-
сти у обла сти тран спор та пут ни ка (так си пре во за) осни ва не за дру ге. Иа ко 
је те шко за ми сли ти за дру гу ко ја удру жу је све ди ги тал не рад ни ке, спе ци-
фич не за дру ге ве за не са мо за јед ну или не ко ли ко срод них де лат но сти са свим 
су из ве сне у бу дућ но сти. За дру ге, као и стру ков не ор га ни за ци је, мо гу не 
са мо по ма га ти сво јим чла но ви ма да лак ше до ла зе до по сло ва и лак ше их 
ре а ли зу ју, не го мо гу пру жа ти и прав не и ра чу но вод стве не услу ге, као и 
прав ну за шти ту и да ва ти мно ге дру ге по год но сти чла но ви ма. 

5. НОР МИ РА ЊЕ АТИ ПИЧ НОГ РА ДА  
НА НИ ВОУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

У Европ ској уни ји ду же вре ме по сто је тен ден ци је да се што ви ше сма њи 
не фор мал но рад но ан га жо ва ње ли ца, као и да се флек си бил не (тра ди ци о-

10 За кон о удру же њи ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 51/2009, 99/2011 – др. за ко ни и 
44/2018 – др. за кон.

11 За кон о за дру га ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 112/2015.



нал не и но ве) фор ме за по шља ва ња уве ду у окви ре ко ји од го ва ра ју оства ри-
ва њу не ких основ них рад них пра ва тих ли ца. Ди рек ти ва 2019/1152 о тран-
спа рент ним и пред ви ди вим усло ви ма ра да у Европ ској уни ји12 (у да љем 
тек сту: Ди рек ти ва) не уво ди но ви кон цепт нор ми ра ња, већ се на ста вља на 
прет ход не на по ре нор ми ра ња рад них од но са у оп штим али и спе ци фич ним 
окол но сти ма ра да.13 Ди рек ти ва у пре ам бу ли са др жи, из ме ђу оста лог, по зи ва-
ње на Европ ски стуб со ци јал них пра ва, пре ци зни је на прин ци пе 5 и 7 ко ји 
се од но се на ну жно сти ус по ста вља ња не ких основ них пра ва рад ни ка без 
об зи ра на вр сту и тра ја ње њи хо вог рад ног ан га жо ва ња. Ја сна је на ме ра тво-
ра ца Ди рек ти ве да се ука же на чи ње ни цу да но ви об ли ци рад ног ан га жо ва ња 
и та ко зва на флек си би ли за ци ја ра да, ко ји су из ме ђу оста лог иза зва ни „ди ги-
та ли за ци јом ра да“ (што се из ри чи то и на во ди у па ра гра фу 4 пре ам бу ле), не 
сме ју да зна че уру ша ва ње основ них за штит них прин ци па рад ног пра ва и 
ус кра ћи ва ње основ них рад них пра ва ли ци ма ко ја су на тај на чин ан га жо ва-
на. У па ра гра фу 30 пре ам бу ле се ја сно из ра жа ва још је дан од ци ље ва до но-
ше ња Ди рек ти ве – рад ни ци ко ји ра де у не из ве сним усло ви ма ра да у сми слу 
њи хо ве по тре бе, ду жи не тра ја ња ан га жо ва ња и бро ја рад них са ти, мо ра ју 
ужи ва ти од ре ђе ну за шти ту и има ти пра во на ми ни мал ну пред ви ди вост њи-
хо вог бу ду ћег рад но прав ног ста ту са. 

Мо же се ре ћи да је Ди рек ти ва ква ли та ти ван ис ко рак на бо ље и по ред 
чи ње ни це да су не ка ре ше ња на кра ју од ба че на. До ма шај Ди рек ти ве је по-
ста вљен ши ро ко – она се од но си на сва ког рад ни ка (у ен гле ском тек сту 
ко ри сти се тер мин „wor ker“) ко ји је у рад ном од но су или у би ло ком дру гом 
об ли ку рад ног ан га жо ва ња, у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством др-
жа ве. Је ди ни из у зе так су рад ни ци ко ји у кон ти ну и те ту од че ти ри или ви ше 
не де ља, не оства ру ју ви ше од три рад на ча са не дељ но. Др жа ва мо же до дат-
но од лу чи ти да се по је ди не од ред бе не при ме њу ју на за по сле не у јав ном 
сек то ру, ако за то по сто ји објек тив но оправ да ње (члан 1, ста во ви 2, 3 и 6).

Спи сак пра ва ко ја рад ни ци по се ду ју и о ко ји ма мо ра ју би ти оба ве ште-
ни при ли ком за сни ва ња рад ног од но са, об у хва та це лу па ле ту оних ко ја се 
од но се ка ко на основ не усло ве ра да – да ли је у пи та њу рад на од ре ђе но или 
нео д ре ђе но вре ме, број рад них са ти, ме сто ра да – та ко и де та ље рад ног од-
но са – пра во на за ра ду (на кна ду), пла ће но од су ство, рас по ред рад ног вре ме-
на, и слич но. Ка да је реч о ди ги тал ним рад ни ци ма и нор ма ма ко је се мо гу 
на њих при ме ни ти, по сто ји не ко ли ко ка рак те ри стич них ре ше ња у чла ну 4. 

12 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, Of fi cial Jo ur nal of the 
Eu ro pean Union L 186/105, од 11.7.2019. го ди не.

13 Вид.: Љу бин ка Ко ва че вић, „Прав ни ин стру мен ти за су зби ја ње ра да `на црно̀  у 
Европ ској уни ји – са др жи на и (не)де ло твор ност“, у: Ђор ђе Иг ња то вић (ур.), Ка зне на ре ак-
ци ја у Ср би ји IX део, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2019, 258-293.
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На при мер, за ра да (на кна да) ко ја се ис пла ћу је се ре гу ли ше као збир основ не 
за ра де и дру гих до да та ка. То зна чи да ни је мо гу ће за ра ду ли ца у це ли ни 
за сни ва ти на ње го вом учин ку (као што је на при мер тре нут но слу чај са так-
си пре во зни ци ма). Слич но је и са рас по ре дом рад ног вре ме на – чак и ка да 
се ра ди о уго во ри ма ко ји не пре по зна ју фик сно рад но вре ме (уго во ри са 
нул тим рад ним вре ме ном, уго во ри по по зи ву) по треб но је де фи ни са ти да не 
и са те у ко ји ма ће по сло да вац мо ћи да „ак ти ви ра“ рад ни ка. Ди рек ти ва та-
ко ђе за бра њу је по сло дав цу да оне мо гу ћи рад ни ка да за кљу чи ви ше си мул-
та них уго во ра о рад ном ан га жо ва њу (члан 9). На кон што рад ник про ве де 
шест ме се ци на по сло ви ма ко ји су не из ве сног ка рак те ра, по сло да вац има 
оба ве зу да раз мо три ње гов пи са ни зах тев да пре ђе на дру ге си гур ни је по-
сло ве (члан 12). Ово је до бро ре ше ње ко је оси гу ра ва да се за и ста ре а ли зу је 
је дан од по тен ци ја ла флек си би ли за ци је тр жи шта ра да, и то у од но су на она 
ли ца ко ја же ле трај ни је за по сле ње а у флек си бил ним об ли ци ма су са мо због 
то га што у да том тре нут ку ни су мо гли да оства ре дру го за по сле ње. 

Рок за им пле мен та ци ју Ди рек ти ве је 1.8.2022. го ди не. Би ће ин те ре сант-
но пра ти ти на ци о нал на за ко но дав ства и ре ак ци је др жа ва на оба ве зу им пле-
мен та ци је ових од ред би, на ро чи то у др жа ва ма ко је у по след њој де це ни ји 
ка рак те ри ше тренд кон стант ног ума ње ња рад нич ких пра ва. 

6. ИДЕ ЈЕ О БУ ДУ ЋЕМ НОР МИ РА ЊУ  
ДИ ГИ ТАЛ НИХ ПРО ФЕ СИ ЈА

Ди ги тал не про фе си је на ла зе се тре нут но у нај ве ћој ме ри у прав ном 
ва ку у му. Кла сич на пра ви ла рад ног пра ва је су при ме њи ва на ста тус ди ги-
тал них рад ни ка али се не мо гу увек укло пи ти у на чин ре а ли за ци је рад них 
за да та ка, са вре ме ни про цес ра да, „нео п те ре ће ност“ по сло да ва ца и рад ни ка 
др жав ним гра ни ца ма и прав ним ре жи ми ма, спе ци фич не од но се ко ји се ства-
ра ју из ме ђу по сло да ва ца и рад ни ка ко ји мо гу, али не мо ра ју увек и у пот пу-
но сти, са др жа ти еле мен те рад ног од но са. 

Основ ни прин ци пи бу ду ћег нор ми ра ња мо ра ју об у хва ти ти ре ша ва ње 
сле де ћих пи та ња: 

• Иден ти фи ка ци ја об ли ка ра да ди ги тал них рад ни ка ко ји се да нас не сма-
тра ју рад ним од но сом а тре ба ло би их укљу чи ти у овај ре жим ра да. 
Нај пре је по треб но сти му ли са ти ди ги тал не рад ни ке ко ји су да нас не-
ви дљи ви у сми слу за ко на, због то га што ра де на цр но или ра де пре ма 
уго во ри ма обли га ци о но прав ног ка рак те ра, да се не за до во ља ва ју та квим 
пар ци јал ним оп ци ја ма ко је не пред ста вља ју ду го роч но ре ше ње њи хо вог 
рад но прав ног ста ту са. По том би тре ба ло нор ми ра ти си ту а ци је ко је по сло-
дав ци тре нут но ко ри сте а ко је во де зло у по тре ба ма раз ли чи тих об ли ка 
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рад ног ан га жо ва ња, у ци љу при кри ва ња стал не по тре бе за рад ни ком, 
од но сно рад ног од но са. 

• Ре де фи ни са ње рад ног од но са и еле ме на та ко ји чи не рад ни од нос, та ко-
зва на „ре кон фи гу ра ци ја рад ног од но са“.14 Кон ти ну и тет и кван ти тет ра да 
је очи глед но ре ла ти ви зо ван, баш као и од нос суб ор ди на ци је и над зор 
по сло дав ца над за по сле ним. Обе ове но ви не су пре по зна те али за са да 
не ма уни форм них ре ше ња. Но ва Ди рек ти ва до но си до бро ре ше ње пре ма 
ко јем је ми ни мум по треб ног не дељ ног ра да ума њен; ка да је реч о но вим 
од но си ма из ме ђу по сло дав ца и за по сле ног, ва жно је ука за ти да њи хо ва 
фи зич ка уда ље ност (рад на да љи ну) и ре ла тив но ума ње не мо гућ но сти 
кон тро ле про це са ра да од стра не по сло дав ца, не мо гу до ве сти до уки-
да ња пра ва на га ран то ва ну за ра ду. Ка да је реч о ри зи ку по сло ва ња, он 
мо ра оста ти на стра ни по сло дав ца – у су прот ном се у пот пу но сти обе-
сми шља ва по сто ја ње по сло да ва ца као ли ца ко ја ор га ни зу ју рад. У си-
ту а ци ји ка да ди ги тал ни рад ни ци са ми обез бе ђу ју сред ства за рад и не 
оства ру ју низ кла сич них рад них пра ва, по ста вља се ре ал но пи та ње 
че му тач но слу жи по сло да вац ако се и ри зик обез бе ђи ва ња рад них за-
да та ка пре не се на рад ни ке. 

• За шти та оних ди ги тал них рад ни ка ко ји се не на ла зе у ре жи му рад ног 
од но са (као што су са мо за по сле ни и рад ни ци по уго во ри ма обли га ци о-
но прав ног ка рак те ра). Они се пре све га мо ра ју за шти ти ти ка да је реч о 
рад ним са ти ма, ви си ни на кна де и пра ву на со ци јал но оси гу ра ње. На ро-
чи та па жња мо ра се по све ти ти спре ча ва њу ла жне са мо за по сле но сти.

• Ре гу ли са ње од го вор но сти плат фор ми за ште ту ко ју ди ги тал ни рад ни ци 
пре тр пе због не за ко ни тог по на ша ња по сло дав ца. Ова ре гу ла ти ва пре 
све га тре ба да бу де до не та на ме ђу на род ном ни воу, уз мак си мал но уче-
шће што ве ћег бро ја др жа ва. Ка да је реч о на ци о нал ном ни воу, на ро чи-
то о пра ву Ср би је, ве о ма је ва жно пре по зна ти од го вор ност по сред ни ка 
у за по шља ва њу за ште ту ко ја на ста не због не за ко ни тог по на ша ња по-
сло дав ца или рад ни ка. 

• Из оп шта ва ње уго во ра са нул тим рад ним вре ме ном, уго во ра по по зи ву 
и слич них уго во ра из прав ног про ме та. Ови уго во ри ни су део рад ног 
пра ва Ср би је и не ма раз ло га да то по ста ну. Ка да је реч о европ ском 
ни воу, по сто је при ме ри нор ми ра ња ко ји мо гу слу жи ти као од ли чан 
мо дел за оста ле др жа ве (уре ђе ње ових уго во ра у Ита ли ји).

14 G. Bosch, „To wards a New Stan dard Em ployment Re la ti on ship in We stern Eu ro pe“, Bri tish 
Jo ur nal of In du strial Re la ti ons, 42:4, De cem ber 2004, 633. На ве де но пре ма: С. Ја ша ре вић (2018), 
929. Иа ко ау то ри ни су увек је дин стве ни ко ји би то еле мен ти би ли, чи ни се да је за де фи ни-
са ње кла сич ног рад ног од но са са свим при хва тљи ва ли ста од шест ин ди ка то ра ко ју су по-
ну ди ли Шо у кенс и Ба рио (P. Scho u kens, A. Bar rio, 309-310).
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Ка да је реч о си ту а ци ји у Ср би ји, чи ни се да је из ра да но вог За ко на о 
ра ду ко ја је на ја вље на за бли ску бу дућ ност иде ал на при ли ка да се мно га ова 
пи та ња ре ше. Ово се на ро чи то од но си на ко нач но из два ја ње обли га ци о но-
прав ног ан га жо ва ња из За ко на о ра ду и под во ђе ња та ко зва ног „ра да ван 
рад ног од но са“ у ре жим рад ног од но са, што је са свим у скла ду са европ ским 
тен ден ци ја ма и што је пре по зна то као јед на од бу ду ћих ме ра уса гла ша ва ња 
са прав ним те ко ви на ма Европ ске уни је.15 По том се мо ра ју пре по зна ти обли ци 
ди ги тал ног ра да ка да је реч о од ред ба ма о ра ду ван про сто ри ја по сло дав ца. 
Ко нач но, чи ни се да је ну жна и ре фор ма (си ро ма шних) од ред би о са мо за по-
шља ва њу у За ко ну о при вред ним дру штви ма16, ко ја би та ко ђе тре ба ло да 
са др же ре ше ња ко ја би омо гу ћи ла ин спек циј ским ор га ни ма да пре по зна ју 
ла жну са мо за по сле ност. Ин спек ци ја ра да би та ко ђе мо ра ла да има зна чај но 
ши ра овла шће ња ка да је реч о про це ни да ли се у кон крет ном слу ча ју ра ди о 
ра ду ко ји има ка рак те ри сти ке рад ног од но са, или не (са на ро чи тим освр том 
на сер ви се ко ји већ са да зло у по тре бља ва ју свој прав но не раз ја шње ни по ло жај, 
као што су они ко ји се ба ве услу га ма так си ра ња). Ко нач на од лу ка би сва ка-
ко мо ра ла би ти на су ду али има ју ћи у ви ду не е фи ка сност су до ва у рад ним 
спо ро ви ма, из ме не би мо ра ле ићи у прав цу при вре ме них ме ра ко је су у ко-
рист рад ни ка за ко јег ин спек тор ра да сма тра да је за по слен и по ред то га што 
је ње гов ста тус за по сле но сти при кри вен не ким дру гим прав ним по слом. 
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Ab stract: Ex cep ti o nal de ve lop ment of in for ma tion and com mu ni ca tion tec-
hno lo gi es has ena bled emer ging of new oc cu pa ti ons in the last twenty years, but 
al so new mo dels of wor king en ga ge ment of pe o ple who can not ea sily be clas si fied 
un der tra di ti o nal la bo ur law in sti tu tes. So-cal led “di gi tal la bo ur” has be co me 
re a lity of all so ci e ti es aro und the glo be. By de ve lo ping In ter net ac ces si bi lity, the re 
is al most no co un try in which di gi tal wor kers might not ap pe ar. This type of work 
knows no bo un da ri es, which le ads to spe ci fic si tu a ti ons that clas si cal la bo ur law 
can not al ways ade qu a tely ad dress.

The no tion of a “di gi tal wor ker” it self is not en ti rely cle ar. Whilst in this 
ca te gory can be co un ted tho se who are fully con nec ted to com pu ters and elec tro nic 
com mu ni ca ti ons (for exam ple, pro gram mers), it is not en ti rely cer tain whet her 
di gi tal wor ker is one who uses in for ma ti o nal tec hno lo gi es only as a way of com-
mu ni ca ting with the em ployer  whi le pro vi ding ser vi ces in the “real world” (for 
exam ple, Uber wor kers).

The abo ve con cerns, as well as many ot hers that ari se in the se spe ci fic le gal 
re la ti on ships, lead to the fact that di gi tal wor kers are of ten con si de red in suf fi ci-
ently re cog ni zed in na ti o nal la bo ur law systems, as well as de pri ved of so me 
ba sic rights that wor kers sho uld ha ve re gar dless of type of the ir work en ga ge ment. 
Whi le many in di vi dual la bo ur rights are com pro mi sed, col lec ti ve rights can be 
said to be vir tu ally non-exi stent, or at le ast very dif fi cult to ac hi e ve. 
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