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Pр ви основ ни текст Европ ске со ци јал не по ве ље на стао је 1961. 
го ди не. Та да шња Европ ска еко ном ска за јед ни ца до сти гла је 

та кав сту пањ ин ду стриј ског и дру штве ног раз во ја, да ту ма че ћи на-
ста нак овог до ку мен та de le ge la ta, Со ци јал на по ве ља пред ста вља 
из раз ви со ко ра зви је не дру штве не и прав не све сти јед не ви со ке 
тех но ло шке ци ви ли за ци је. Зе мље ко је чи не је згро да на шње Европ-
* Виши на уч ни са рад ник, Институт за политичке студије Бе о град.
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о-

гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



- 310 -

ЗНАЧАЈРАТИФИКАЦИЈЕРЕВИДИРАНЕЕВРОПСКЕ...ДубравкаСтајић

ске Уни је оства ри ле су та кав сте пен дру штве ног бо гат ства, ка кав 
ни је по сто јао ни у јед ној ра ни јој фа зи раз во ја ка пи та ли зма. За то 
со ци јал на пра ва тре ба ва ло ри зо ва ти у исто риј ском кон тек сту раз-
во ја, ко ји је дуг ви ше од шест де це ни ја. Раз вој за ко но дав ства и ин-
сти ту ци о нал ног си сте ма дик ти ран је пре вас ход но мо гућ но сти ма 
еко ном ски и тех но ло шки нај моћ ни јих чла ни ца Европ ске Уни је. У 
обла сти со ци јал них пра ва, су шти на кан ди да ту ре ма ње раз ви је них 
зе ма ља са сто ји се у то ме што је ра ти фи ка ци ја Со ци јал не по ве ље 
са мо пре у зи ма ње оба ве за од стра не др жа ве, док се пи та ња им пле-
мен та ци је по је ди них пра ва у прак си тек оства ру ју. 

Раз ли ке у раз во ју по је ди них зе ма ља – чла ни ца Уни је су ви ше-
стру ко усло вље не, у не ким слу ча је ви ма их ни је ла ко утвр ди ти, а 
кључ ни про блем је ка ко да си ро ма шни је чла ни це до стиг ну оп ти-
мал ни еко ном ски раз вој, ко ји омо гу ћа ва пу ну им пле мен та ци ју со-
ци јал них пра ва. Узро ци не до вољ ног раз во ја (un der de ve lo ped co un-
tri es) су број ни: по чев од исто риј ски на сле ђе них за о ста ја ња у прет-
ход ним фа за ма раз во ја ка пи та ли зма, пре ко уво зно за ви сног ти па 
при вре де, до рад ног мен та ли те та и рад не ети ке ста нов ни штва, као 
што и ра то ви и уну тра шњи со ци јал ни су ко би до при но се уна за ђи-
ва њу при вред ног по тен ци ја ла по је ди не зе мље.

Зе мље Европ ске еко ном ске за јед ни це у пе ри о ду по сле Дру гог 
свет ског ра та раз ви ја ле су се у ми ру, без ве ли ких еко ном ских кри за 
и по тре са, по сте пе но из гра ђу ју ћи ин сти ту ци о нал ни си стем За јед-
ни це. Њи хо ве основ не еко ном ске ка рак те ри сти ке и раз вој ни по тен-
ци ја ли мо гу се са же ти као сле де ћи:

– Ви со ко ра зви је не ин ду стриј ске др жа ве са сна жним сек то ром 
тр го ви не и услу га;

– Дру штва са ди на мич ним раз во јем ви со ких тех но ло ги ја;
– Ре ла тив но мла до ста нов ни штво, ви сок про це нат за по сле но-

сти и по во љан од нос за по сле них пре ма пен зи о не ри ма и из-
др жа ва ним ли ци ма;

– Бла ги али стал ни раст ула га ња од стра не за по сле них у пен-
зиј ске фон до ве и фон до ве здрав стве ног оси гу ра ња;

– Оп шти раз вој ни дру штве ни оп ти ми зам, са де фи ни са ним по-
зи тив но прав ним ре ше њи ма и раз ви је ним ин сти ту ти ма со-
ци јал не др жа ве и при ме ње ном ви зи јом о со ци јал ној си гур-
но сти свих чла ни ца дру штва;
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– Зна чај на по сред нич ка уло га др жа ве у ко лек тив ном пре го ва-
ра њу по сло да ва ца и син ди ка та.

Сви ови еле мен ти би ли су део еко ном ског и по ли тич ког ам-
би јен та у ко ме је по сто ја ла по ли тич ка во ља да За јед ни ца оде да ље 
од ли бе рал ног мо де ла ка пи та ли зма, и да обез бе ди од ре ђе на пра ва 
гу бит ни ци ма у тр жи шној утак ми ци, од но сно ли ци ма ко ја не мо гу 
да са ма за ра ђу ју и ста ра ју се о се би. Да ле ко по ре кло овог при сту па 
је хри шћан ски мо рал, ко ји за сту па иде ју мо рал не прав де, као што 
је ис та као про фе сор Бран ко Лу бар да у свом ко мен та ру са др жи не, 
зна ча ја и при ме не РЕСП. 

Ре пу бли ка Ср би ја је по твр ди ла ра ти фи ка ци ју 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, 42/2009).1) Др жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре при-
мље на је у члан ство Са ве та Евро пе 2003. го ди не, као 45. чла ни ца. 
Цр на Го ра је сте кла ста тус не за ви сне др жа ве 2007. го ди не, а Ср-
би ја као прав ни сук це сор др жав не за јед ни це РЕСП ју на 2009. го-
ди не. Овом ра ти фи ка ци јом пре у зет је ве ли ки број од ред би РЕСП, 
што Ср би ју свр ста ва ме ђу др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе ко је су 
пре у зе ле мак си мал но ве ли ки број чла но ва По ве ље ко је су при хва-
ће не ин стру мен том о ра ти фи ка ци ји.  Ме ђу тим, со ци јал на пра ва не 
ужи ва ју ме ђу на род ну суд ску за шти ту као што је слу чај са пра ви ма 
из Европ ске кон вен ци је о пра ви ма чо ве ка, за чи ју за шти ту је пред-
ви ђе на над ле жност Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру. 
Со ци јал на пра ва за шти ће на су на ци о нал ним за ко но дав ством. Иде-
ја о осни ва њу Европ ског су да за со ци јал на пра ва оста је у сфе ри 
те о ри је и иде је, и за сад је пред мет рас пра ва у ака дем ској за јед ни ци 
а без мо гућ но сти прак тич не при ме не. Сва ка ко да еко ном ска кри за  
ко ја по га ђа по сло дав це и за по сле не не по го ду је ши рем при хва та њу 
ове иде је, већ је зна чај но ути ца ла на од ла га ње при ме не ове иде је 
у прак си за бу дућ ност и пе ри од по сле за вр шет ка ре це си је и ула ска 
при вре да Уни је у по нов ну фа зу еко ном ског успо на.

Еко ном ске те шко ће са ко ји ма се су о ча ва Ре пу бли ка Ср би ја ни-
су про из вод еко ном ске кри зе, већ ре зул тат укуп ног де ло ва ња тран-
зи ци о ног про це са – не за ко ни тих при ва ти за ци ја, ви со ке не за по сле-
но сти, ни ског дру штве ног бру то про из во да, а као ко нач ног ис хо да 
про це са при ва ти за ци је и де ин ду стри ја ли за ци ја. Тран зи ци о на про-
ме на ин сти ту ци ја под ра зу ме ва и де ре гу ла ци ју рад ног пра ва, од-
1) Упо ре ди: проф. Др Бран ко Лу бар да, Ревидиранаевропскасоцијалнаповеља.Обавезе

државе и улога социјалних партнера после ратификације, Бе о град, Со ци јал но-еко-
ном ски са вет вла де Ре пу бли ке Ср би је, Swiss la bo ur as si stan ce, 2009, str. 102. 
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но сно сво ђе ње пра ва за по сле них на ме ру пра ва ко је мо же има ти 
на јам на рад на сна га. У прак си то не зна чи ап со лут но кр ше ње за ко-
на од стра не по сло да ва ца – по сто је ка ко до ма ћи та ко и стра ни по-
сло дав ци ко ји су ус по ста ви ли до бру ко му ни ка ци ју са за по сле ни ма, 
за кљу чи ли по је ди нач ни ко лек тив ни уго вор, омо гу ћи ли осни ва ње 
син ди ка та у свом пред у зе ћу. То су ипак ма ло број ни ја пред у зе ћа. 
На нај ши рем дру штве ном пла ну, у све ту ра да до го ди ле су се круп-
не про ме не ко је има ју ду го роч ни ка рак тер, а јед ним де лом и со ци-
јал не по сле ди це. Основ на раз ли ка у од но су на прет ход ни си стем 
је гу би так си гур но сти за по сле ња – од ра ни јег рад ног ме ста са да 
је, про ме ном тр жи шне при вред не прак се и за ко но дав ства, сва ко ко 
је за по слен по стао за мен љи ва рад на сна га, ко ја мо же би ти ла ко 
от пу ште на. Ме ђу тим, упра во због де ин ду стри ја ли за ци је и га ше-
ња ин ду стри је у чи та вим оп шти на ма, ни је мо гу ће оства ри ти дру-
гу ком по нен ту тр жи шне при вре де – флек си бил ност ра да, про ме ну 
рад не ка ри је ре. Упра во због то га је гу би так за по сле ња за мно ге 
ка те го ри је ста нов ни штва гу би так мо гућ но сти да оства ре уста вом 
про кла мо ва но пра во на рад, за ра ду и при сто јан жи вот. По ре ђе ње 
са да шњег ста ња срп ске при вре де са дру гим при вре да ма За пад ног 
Бал ка на да је не га тив ну сли ку до ма ће при вре де, а чак и по ре ђе ње 
са па ра ме три ма прет ход но оства ре ног раз во ја при вре де и стан дар-
да ста нов ни штва, пре 1990. го ди не, по ка зу је да је да на шња си ту а-
ци ја ло ши ја у од но су на до стиг ну ти раз вој со ци ја ли стич ке при вре-
де и дру штва на са мом кра ју ње ног по сто ја ња. 

С об зи ром на те шко ће ко је не мо гу би ти бр зо от кло ње не, зна-
чај ра ти фи ка ци је РЕСП је ви ше струк, ка ко у по зи тив ном, та ко и у 
не га тив ном сми слу. У по зи тив ном сми слу ра ти фи ка ци ја овог до-
ку мен та до при но си при бли жа ва њу Ре пу бли ке Ср би је за јед ни ци 
европ ских на ро да. То је нај ши ри прав ни сми сао пре у зи ма ње ве ћи-
не од ред би РЕСП. Кон крет на ту ма че ња и ана ли за сми сла од ред би 
РЕСП  би ће на ве де ни у да љем тек сту.

АНАЛИЗАСМИСЛАОДРЕДБИРЕСП

Пре ци зност, так са тив но на бра ја ње и уни вер зал ност со ци-
јал них пра ва са др жа них у РЕСП су основ не ка рак те ри сти ке овог 
ме ђу на род ног уго во ра, ко ји је до пу ња ван и ре ви ди ран ви ше пу та 
– из ме ђу оста лог 1988, 1996. го ди не.  За со ци јал на пра ва ка рак-
те ри стич но је да је увек при ме ње на фор му ла ци ја „при па да ју сви-
ма“ (свим ли ци ма), а за пра ва по осно ву ра да „свим рад ни ци ма“. 
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То је ви сок сте пен до стиг ну те ма те ри јал не и прав не ци ви ли за ци је, 
прав не све сти и кул ту ре уну тар Европ ске Уни је, ко је по вре ме не 
еко ном ске кри зе не мо гу трај но да су спен ду ју из за ко но дав ства и 
прак се. Ак ту ел на свет ска еко ном ска кри за ути че на огра ни ча ва ња 
и сма њи ва ња ма те ри јал них из два ја ња од стра не др жа ве и ло кал-
них са мо у пра ва, а у ко рист раз ли чи тих гру па со ци јал но де пра ви-
са них гра ђа на. По сто ји још јед на по зи тив на стра на ра ти фи ка ци је 
РЕСП од стра не Ср би је: основ но пра во на че ло ко је је за сту пље но 
у Уста ву ко јим се од ре ђу је „да су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри 
са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се 
при ме њу ју“. У при ме ни со ци јал них пра ва прав не нор ме ни су пре-
пре ка њи хо вом оства ре њу, већ ма те ри јал ни усло ви, од но сно, сна га 
при вре де по је ди не зе мље. Др жа ве осни ва чи Уни је при па да ју гру пи 
тех но ло шки нај ра зви је ни јих зе ма ља Евро пе, са уре ђе ним прав ним 
и ин сти ту ци о нал ним си сте мом, а њи хо во дру штве но бо гат ство је 
да ле ко ве ће од еко ном ске сна ге Ср би је. Ове зе мље су већ 2008. го-
ди не ре а го ва ле сма њи ва њем за ра да – уме сто про сеч не за ра де од 
3.000 евра, са да је у ве ћи ни зе ма ља чла ни ца про сеч на за ра да па ла 
на по ло ви ну те су ме. Исто вре ме но се сма њи ла ма те ри јал на осно ва 
за оства ри ва ње со ци јал них пра ва, у пр вом ре ду по мо ћи они ма ко ји 
због ре це си је гу бе за по сле ње. Уто ли ко се и за Ср би ју отва ра про-
блем им пле мен та ци је нај но ви је ге не ра ци је со ци јал них пра ва, од-
но сно не мо гућ ност њи хо вог фи нан си ра ња. Овим су си ро ма шни је 
зе мље ста вље не у ло ши ји по ло жај у од но су на ве ћи ну ста рих чла-
ни ца Уни је. Ре ви ди ра ну европ ску со ци јал ну по ве љу су ра ти фи ко-
ва ле Фран цу ска, Ита ли ја, Ру му ни ја, Сло ве ни ја и Швед ска, Ал ба-
ни ја (2002), Бу гар ска (2000),  Ки пар (2000) исте го ди не и Есто ни ја, 
Фин ска (2002), Ир ска (2000), Ли тва ни ја (2001), Мол да ви ја (2001), 
Нор ве шка (2001), Пор ту га ли ја (2002), Цр на Го ра (пот пи са ла 2005), 
Бо сна и Хер це го ви на (2008), Ма ке до ни ја и Ср би ја (2009).2)

Ре жим кон тро ле при ме не РЕСП са сто ји се у ис пи ти ва њу из-
ве шта ја и ко лек тив них жал би, за ко је су овла шће не гру пе за ин те-
ре со ва них ли ца, син ди ка ти, као и дру ге ин те ре сне ор га ни за ци је. 
Ово ре ше ње на сла ња се на Кон вен ци ју бр. 144 МОР до не ту 1976. 
го ди не. 

У да љем тек сту ба ви ће мо се крат ком ана ли зом сва ког по је ди-
нач ног чла на РЕСП, од укуп но 31 ко ли ко их са да са др жи, јер је то 
на чин да се са гле да укуп ност прав них, еко ном ских, по ли тич ких и 
2) Бран ко Лу бар да, op. cit. p. 11.
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со ци јал них ре зул та та раз во ја у то ку ше зде сет го ди на раз во ја јед не 
за јед ни це ко ја је по ста ви ла ви со ке ци ље ве и стан дар де оства ри ва-
ња људ ских пра ва сво јих гра ђа на.

ПРВИДЕО

Стра не уго вор ни це при хва та ју као циљ сво је по ли ти ке, ко јем 
те же свим од го ва ра ју ћим сред стви ма, ка ко на ци о нал ним та ко и ме-
ђу на род ним, по сти за ње усло ва ко ји ма сле де ћа пра ва и прин ци пи 
мо гу би ти де ло твор но оства ре ни: 

1. „Сва ко мо ра има ти при ли ку да за ра ди за жи вот оба вља њем 
по сла ко ји је сло бод но иза брао“.

Ово је ста ро на че ло про кла мо ва но у свим гра ђан ским ре во-
лу ци ја ма, од 17. ве ка до да нас, а об у хва та сло бо ду ра да и сло бо ду 
кре та ња у по тра зи за за ра дом, сло бо ду пред у зет нич ке де лат но сти, 
уз исто вре ме ну за бра ну при нуд ног и роп ског ра да. Еко ном ске и 
со ци јал не при ли ке у мно гим зе мља ма у раз во ју и у тран зи ци ји су 
та кве да олак ша ва ју при кри ве не об ли ке при нуд ног ра да, па је зна-
чај овог на че ла уто ли ко ве ћи и ак ту ел ни ји.

2. „Сви рад ни ци има ју пра во на пра вед не усло ве ра да“.
Ово на че ло об у хва та за бра ну дис кри ми на ци је свих об ли ка (с 

об зи ром на пол, ста рост, вер ску и на ци о нал ну при пад ност и низ 
дру гих) ко ји су ина че так са тив но на бро ја ни у до ма ћем За ко ну о 
ра ду из 2005. го ди не, у чл. 18. У ме ђу на род ном уго во ру оп шта од-
ред ба „сви“ омо гу ћа ва да се и не ки бу ду ћи об ли ци дис кри ми на ци је 
под ве ду под ову од ред бу, те је ова ква фор му ла ци ја омо гу ћи ла дуг 
прав ни век и при ме ну ова ко ши ро ке од ред бе у прак си.

3. „Сви рад ни ци има ју пра во на без бед не и здра ве рад не усло-
ве“.

Ова од ред ба са др жи у нај са же ти јем об ли ку исту ин тен ци ју ко-
ју је и до ма ћи за ко но да вац раз ра дио у За ко ну о без бед но сти и за-
шти ти здра вља на ра ду из 2003. го ди не. По сло да вац је ду жан да 
та кве усло ве обез бе ди, уз упо зо ре ње но вим рад ни ци ма о усло ви ма 
на по сло ви ма ко ји су те шки и опа сни. Оба ве за за по сле них је да 
ко ри сте за штит ну опре му, да се у то ку тра ја ња свог рад ног ста жа 
стал но обра зу ју и уса вр ша ва ју у обла сти за шти те здра вља и без-
бед но сти на ра ду.
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4. „Сви рад ни ци има ју пра во на пра вич ну на кна ду ко ја је до-
вољ на за при сто јан жи вот ни стан дард за њих и њи хо ве по-
ро ди це“.

Пра во на пра вич ну за ра ду про из ла зи из ши рег ту ма че ња функ-
ци ја прав не др жа ве, одр жа ва ња рав но те же из ме ђу по сло да ва ца и 
за по сле них а у исто риј ском про це су на ста ла је бор бом син ди ка-
та у то ку 19. и 20. ве ка (као и пар ти ја ле ви це, од осни ва ња Пр ве 
ин тер на ци о на ле рад нич ких пар ти ја 1864. го ди не), па и у пе ри о ду 
по сле Дру гог свет ског ра та. Та да су мно ге пар ти је ле ви чар ске ори-
јен та ци је по ста ле не са мо ле гал ни пред став ни ци у пар ла мен тар-
ном жи во ту европ ских зе ма ља, већ су ути ца ле упра во на по ли ти ку 
за ра да, њи хо ву пра вич ни ју рас по де лу с об зи ром на низ по ка за те ља 
(по себ но – те шки по сло ви, мла ди рад ни ци, же не).

Чла но ви 5. и 6. сми сле но су по ве за ни, јер об у хва та ју ко лек тив-
на пра ва обе стра не у рад ном про це су – по сло да ва ца и рад ни ка.

5. „Сви рад ни ци и по сло дав ци има ју пра во на сло бод но удру-
жи ва ње у на ци о нал не или ме ђу на род не ор га ни за ци је ра ди 
за шти те сво јих еко ном ских и со ци јал них ин те ре са.“

6. „Сви рад ни ци и по сло дав ци има ју пра во на ко лек тив но пре-
го ва ра ње“.

Удру жи ва ње је сло бод но, и не мо же се ре гу ли са ти им пе ра тив-
ном прав ном нор мом. Ово је ве о ма ста ро пра во, на ста ло из до бро-
вољ них удру же ња тр го ва ца и за на тли ја у сред њем ве ку у Евро пи, 
а раз ви је ни ји об ли ци удру жи ва ња тр го ва ца, бан ка ра и ин ду стри-
ја ла ца на ста ли су то ком 19. и 20. ве ка. У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
Удру же ње ин ду стри ја ла ца оку пља ло је пред у зет ни ке свих ин ду-
стриј ских де лат но сти и гра на, из свих де ло ва та да шње Ју го сла ви-
је, као ин те ре сна ор га ни за ци ја ко ја је по сто ја ла до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та у Ју го сла ви ји.3) Со ци ја ли стич ка при вре да, за сно ва на 
на дру штве ној сво ји ни на сред стви ма за про из вод њу, на дру штве-
ном пред у зе ћу као основ ном еко ном ском су бјек ту усло ви ла је и 
но ви об лик удру жи ва ња при вред них су бје ка та у при вред не ко мо-
ре, ко је су би ле ре пу блич ке или са ве зне. Њи хо ва де лат ност за сту-
па ња при вре де у зе мљи и ино стран ству, под сти ца ња из во за, уло га 
у про це су при ва ти за ци је, обез бе ди ла је као ин сти ту ци ја пре жи ве 
со ци ја ли зам и оп ста ну у про це су тран зи ци је.
3) Упо ре ди: др Си ми ља на Ђу ро вић, ДржавнаинтервенцијаупривредиКраљевинеЈуго

славије19281941, Бе о град, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 1986.
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Пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње при па да но ви јој ге не ра ци ји 
пра ва за по сле них, ко је се по сте пе но раз ви ја ло у зе мља ма Европ-
ске Уни је упра во за хва љу ју ћи по ли тич ком ути ца ју ле ви це. Си стем 
ко лек тив них уго во ра са др жи низ над ле жно сти и пра ва ко ја су би ла 
пре нет из ис кљу чи ве за кон ске ре гу ла ти ве. Ти ме је за ко но да вац, на 
на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, по ка зао да су са ми су бјек ти у 
про це су ра да до вољ но зре ли, да рас по ла жу та квим сте пе ном прав-
не све сти ко ји омо гу ћа ва ју до но ше ње ва лид них и прав но ва же ћих 
ака та, ко ји ма уза јам но уре ђу ју сво ја пра ва и оба ве зе у про це су ра-
да. Основ ни текст Со ци јал не по ве ље Европ ске Уни је усво јен је 
1961. го ди не и са др жао је пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње. Про-
цес тран зи ци је увео је овај прав ни акт и у бив ше со ци ја ли стич ке 
зе мље. Ов де на по ми ње мо да је СР Ју го сла ви ја, упр кос еко ном ским 
санк ци ја ма ко је је из ре као Са вет без бед но сти ОУН, раз ви ла зна-
чај ну прак су ко лек тив ног пре го ва ра ња, по себ но гран ских ко лек-
тив них уго во ра, и у то ку тих де вет го ди на по сло дав ци, син ди ка ти 
и др жа ва сте кли су зна чај но ис ку ство у ко лек тив ном пре го ва ра њу. 
Ка да бу де пи са на исто ри ја де ве де се тих го ди на 20. ве ка у Ср би ји, 
сва ка ко ће је дан од рет ких по зи тив них ре зул та та, не са мо при вре де 
већ и дру штва, би ти ко лек тив но пре го ва ра ње као об лик уре ђи ва ња 
од но са у све ту ра да у тр жи шној при вре ди. Већ са да тре ба ис та ћи 
тај ре зул тат, ка ко не би био за бо ра вљен и обез вре ђен.

Чла но ви 7. и 8. РЕСП има ју со ци јал но-за штит ни ка рак тер – 
њи ма се шти те основ на пра ва осе тљи вих гру па ста нов ни штва: 

7. „Де ца и омла ди на има ју пра во на спе ци јал ну за шти ту од 
фи зич ких и мо рал них ри зи ка ко ји ма су из ло же ни“.

8. „За по сле не же не, у слу ча ју ма те рин ства, има ју пра во на со-
ци јал ну за шти ту“.

Члан 7. до би ја све ве ћи зна чај и но ва ту ма че ња. Њи хо ва нај ста-
ри ја за штит на уло га би ла је за шти та де це и мла дих осо ба од пре-
ра ног за по шља ва ња, чи ме би се пре ки ну ло ре дов но шко ло ва ње и 
мо гућ ност да мла да осо ба стек не ви ше ква ли фи ка ци је, са мим тим 
и мо гућ но сти да ви ше за ра ђу је. На ци о нал на рад на за ко но дав ства 
са др же кла у зу ле ко ји ма се мла дим рад ни ци ма, обич но мла ђим од 
18 го ди на за бра њу је рад на те шким и опа сним по сло ви ма (под зе-
мљом, руд ни ци, лив ни це), за бра њу је се и рад у ноћ ној сме ни, а за 
те же по сло ве пред ви ђа се са гла сност ро ди те ља као услов за сни ва-
ња рад ног од но са са мла дим рад ни ком. 
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За по сле не же не у слу ча ју ма те рин ства ужи ва ју за шти ту у сми-
слу пла ће ног по ро диљ ског од су ства и здрав стве не за шти те. Со ци-
јал на за шти та об у хва та и по моћ у не зи де те та, уко ли ко је нео п-
ход на, као и дру га пра ва ко ја про ис ти чу из ма те рин ства. Ме ђу тим, 
еко ном ска кри за, по себ но ко лек тив на от пу шта ња за по сле них, не 
пру жа га ран ци ју труд ни ца ма и же на ма на по ро диљ ском од су ству 
да не ће би ти про гла ше не за тех но ло шке ви шко ве, што је са др жао 
За кон о ра ду Ре пу бли ке Ср би је из 2001. го ди не, као и ва же ћи, до-
нет 2005. го ди не. 

9. „Сва ко има пра во на од го ва ра ју ћу по моћ при ли ком про фе-
си о нал не ори јен та ци је са ци љем да му се по мог не у из бо ру 
за ни ма ња ко је је у скла ду са ње го вим лич ним спо соб но сти-
ма и ин те ре со ва њи ма“.

Ово пра во је на ста ло као про ши ре ни вид пра ва на рад и за ра-
ду, на ви шем ступ њу еко ном ског раз во ја, као и прав не и дру штве не 
све сти гра ђа на Европ ске Уни је. Не по сто ја ње стал но сти под ра зу-
ме ва и да су за по сле ни спрем ни на раз ли чи те об ли ке про фе си о-
нал не пре ква ли фи ка ци је, на раз ли чи те про ме не у сво јој рад ној 
ка ри је ри. Про ме на за ни ма ња, ме ста бо рав ка у по тра зи за бо љом 
за ра дом, па и ми гра ци ја у стра ну др жа ву су са став ни део рад не ка-
ри је ре по је дин ца у тр жи шној при вре ди, и то по чев од ра них фа за 
ка пи та ли зма. Мо же се ре ћи да је то на чин раз ми шља ња, вас пи та ња 
и рад не ети ке ста нов ни штва Европ ске Уни је.

Гло ба ли за ци ја је по ја ча ла еле мент флек си бил но сти за по сле-
ња, ми гра ци је рад не сна ге, а омо гу ћи ла је и рад код ку ће, од но сно 
пре тва ра ње де ла стам бе ног про сто ра у по слов ни про стор из ко га 
рад ник оба вља по сло ве пу тем ком пју тер ских опе ра ци ја. Ова пр ва 
про ме на на мет ну ла се, си лом еко ном ских за ко ни то сти и срп ској 
при вре ди и ста нов ни штву. Ме ђу тим, у са да шњим усло ви ма ни је 
мо гу ће оства ри ти и дру гу – олак ша но про на ла же ње дру гог по сла. 
Не за до вољ ство ве ли ког бро ја рад но спо соб не по пу ла ци је про из-
ла зи упра во из те дис кре пан це, јер мно ги ма ко ји же ле да ра де и 
за ра де сред ства за жи вот ни је омо гу ће но да за сну ју рад ни од нос 
и та ко из др жа ва ју се бе и по ро ди цу. Јед на од нај не по вољ ни јих по-
сле ди ца та квог ста ња је си ва еко но ми ја, ко ја у зе мља ма Европ ске 
Уни је по сто ји у ма лом про цен ту. Јед на од функ ци ја ко ју ће нај ве-
ро ват ни је мо ра ти да пре у зму син ди ка ти је упра во за по шља ва ње, 
по себ но мла де рад не сна ге.
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Члан 10. РЕСП од но си се на про фе си о нал ну обу ку, као уни-
вер зал но пра во

Пра ва ме ра со ци јал не бри ге о ли ци ма ко ја су за по сле на, али 
се на ла зе у ста њу по тре бе за по мо ћи (здрав стве не), са др жа на је 
у чла но ви ма од 11. до 17. јер га ран ту је здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту и пра во на ме ди цин ску по моћ. Али тај сет пра ва за сни-
ва се на ја кој при вре ди, спо соб ној да ство ри ви шак сред ста ва ко ја 
мо гу би ти уло же на у свр ху за шти те здра вља и раз ли чи тих по тре-
ба за по сле них у ван ред ним си ту а ци ја ма. Је дан об лик пре вен тив не 
за шти те су пен зиј ски и здрав стве ни фон до ви, ко је су по пу ња ва ли 
за по сле ни у прет ход ним де це ни ја ма еко ном ског про спе ри те та. Ов-
де је слу чај о из два ја њи ма од стра не др жа ве или ло кал не са мо у пра-
ве. Обим и ква ли тет ис пу ње ња со ци јал них пра ва по ка зу је раз ли ку 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних др жа ва. Као до бар при мер мо гу се 
узе ти др жа ве за пад ног Бал ка на, ко је су ра ти фи ко ва ле Ре ви ди ра ну 
со ци јал ну по ве љу, али ће им пле мен та ци ја тих пра ва отво ри ти низ 
про бле ма. Њи хо ве ре ал не мо гућ но сти су знат но ма ње у од но су на 
др жа ве чла ни це Уни је из за пад не и се вер не Евро пе:

10.  „Сва ко има пра во да ко ри сти по год но сти свих ме ра ко је му 
омо гу ћа ва ју да ужи ва нај ви ши мо гу ћи стан дард здра вља.“

11.  „Сви рад ни ци и они ко је они из др жа ва ју има ју пра во на со-
ци јал но оси гу ра ње“.

12.  „Сва ко без од го ва ра ју ћих сред ста ва има пра во на со ци јал-
ну и ме ди цин ску по моћ“.

13.  „Сва ко има пра во да ко ри сти услу ге слу жби со ци јал ног 
ста ра ња“.4)

Чла но ви 15, 16. и 17. има ју за штит ни ка рак тер пре ма осо ба ма 
и гру па ма ко је су исто вре ме но ва жне за дру штво - вул не ра бил не 
по ро ди це, осо бе са по себ ним по тре ба ма:

14.  „Хен ди ке пи ра не осо бе има ју пра во на не за ви сност, со ци-
јал ну ин те гра ци ју и на уче шће у жи во ту за јед ни це“.

15.  „По ро ди ца као основ на је ди ни ца дру штва има пра во на од-
го ва ра ју ћу дру штве ну, за кон ску и еко ном ску за шти ту ра ди 
обез бе ђи ва ња свог пу ног раз во ја“.

16.  „Де ца и омла ди на има ју пра во на од го ва ра ју ћу со ци јал ну, 
за кон ску и еко ном ску за шти ту“.

4)  проф. др Бран ко Лу бар да, op. cit. p 63.
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Чла но ви од 18. до 22. РЕСП на чел но утвр ђу ју рав но прав ност 
свих рад ни ка у кон ку ри са њу на по сао, ко лек тив ном пре го ва ра њу, 
пра ву пар ти ци па ци је (по себ но чл. 21.)

17.  „Др жа вља ни сва ке од стра на уго вор ни ца има ју пра во да се 
ба ве би ло ко јим уно сним по слом на те ри то ри ји би ло ко је 
дру ге стра не уго вор ни це на осно ву јед на ко сти са ње ним 
др жа вља ни ма, без огра ни че ња ко ја су за сно ва на на убе-
дљи вим еко ном ским или дру штве ним раз ло зи ма“.

18.  Рад ни ци ми гран ти, ко ји су др жа вља ни јед не од стра на уго-
вор ни ца или њи хо ве по ро ди це има ју пра во на за шти ту и 
по моћ на те ри то ри ји би ло ко је од стра на уго вор ни ца.

19.  Сви рад ни ци има ју пра во на јед на ке мо гућ но сти и јед нак 
трет ман у по гле ду за по шља ва ња и на ме ште ња без дис кри-
ми на ци је на осно ву по ла.“ 

20.  Рад ни ци има ју пра во да бу ду ин фор ми са ни и кон сул то ва ни 
у окви ру свог пред у зе ћа.

21.  Рад ни ци има ју пра во да уче ству ју у од лу чи ва њу у по бољ-
ша њу ве за ном за рад не усло ве и рад ну око ли ну и њи хо вим 
пред у зет ни штви ма“.5)

Ове од ред бе за слу жу ју озбиљ ни ји ко мен тар као под се ћа ње 
на еко ном ску исто ри ју Евро пе по сле Дру гог свет ског ра та. У не-
до стат ку про сто ра, под се ти ла бих на основ не чи ње ни це: упр кос 
ре ла тив но мла дом ста нов ни штву у европ ским зе мља ма по сле за-
вр шет ка ра та, већ то ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка осе ти ла 
се по тре ба за рад ном сна гом у ра зним ин ду стриј ским и услу жним 
де лат но сти ма. То се по себ но од но си ло на те шке по сло ве, по сло ве 
у те шким усло ви ма (лив ни це, хлад ња че рад у град ским во до во ди-
ма, ка на ли за ци ји и слич но). Ово је би ла рад на мо гућ ност и иза-
зов за мно ге рад ни ке из бив ше Ју го сла ви је, африч ких и азиј ских 
зе ма ља ко је су не ка да би ле ко ло ни је зе ма ља-чла ни ца Уни је (као 
што је слу чај са Ве ли ком Бри та ни јом и Фран цу ском, док је слу чај 
Не мач ке спе ци фич ни ји). За кљу чи ва ни су би ла те рал ни уго во ри из-
ме ђу до ми цил них зе ма ља рад ни ка и зе ма ља но вог пре би ва ли шта.

Ве ћи на ових рад ни ка су трај но оста ли у но вим зе мља ма, пен-
зи о ни са ли су се, а са да су рад но ак тив не дру га и тре ћа ге не ра ци ја 
ових ми гра на та. С то га је на гла сак на јед на ко сти и пра ви ма свих 
рад ни ка про ис те као из еко ном ских од но са, у ко ји ма су рад ни ци 
5)  проф. др Бран ко Лу бар да, op. cit. p. 63.
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– еми гран ти за у зе ли ва жно ме сто у при вре да ма зе ма ља Европ ске 
Уни је, ва жно и са ста но ви шта Ср би је ко ја има оста ре ло ста нов ни-
штво, тен ден ци ју еми гра ци је мла де и ви со ко о бра зо ва не рад не сна-
ге, а све ве ћи не до ста так струч ња ка и рад ни ка за раз ли чи те по сло-
ве. Ве ли ка не за по сле ност ко ја са да оп те ре ћу је при вре ду и др жа ву, 
у пер спек ти ви ће се пре тво ри ти у увоз стра не рад не сна ге.

Члан 23. РЕСП шти ти ста ра ли ца, ви ше је по ве зан са су шти-
ном од ред би чл. 3. и 31. ко ји ће се ко мен та ри са ти на од го ва ра ју ћем 
ме сту.

Чла но ви од 24. за кључ но са чл. 29. са др же од ред бе кла сич не 
рад но прав не за шти те и син ди кал не за шти те. 

24.  „Сви рад ни ци има ју пра во на за шти ту у слу ча ју пре стан ка 
за по сле ња“.

25.  „Сви рад ни ци има ју пра во на за шти ту сво јих по тра жи ва ња 
у слу ча ју не сол вент но сти њи хо вих по сло да ва ца“.

26. „Сви рад ни ци има ју пра во на до сто јан ство на ра ду.“
27.  „Сва ли ца ко ја има ју по ро дич не од го вор но сти, а ко ја су за-

по сле на или би же ле ла да бу ду за по сле на има ју на то пра во 
без под вр га ва ња дис кри ми на ци ји, и, ко ли ко год је то мо-
гу ће, без су ко ба из ме ђу њи хо вог за по сле ња и по ро дич них 
од го вор но сти.“

28.  „Рад нич ки пред став ни ци у окви ру пред у зет ни штва има ју 
пра во на за шти ту од ака та усме ре них про тив њих и тре ба-
ло би им омо гу ћи ти од го ва ра ју ће по год но сти ка ко би оба-
вља ли сво ју уло гу.“

29.  „Сви рад ни ци има ју пра во да бу ду ин фор ми са ни о по ступ-
ку у слу ча ју ко лек тив ног от пу шта ња“.6)

За шти та за по сле них ов де се обез бе ђу је на не ко ли ко ни воа: за-
шти та без бед но сти и здра вља у са мој рад ној сре ди ни, за бра на би ло 
ког об ли ка дис кри ми на ци је (чл. 26.). Да би се из бе гло так са тив-
но на бра ја ње раз ли чи тих вр ста дис кри ми на ци је ко је је за прак су 
не до вољ но, или гу би ва лид ност с об зи ром на но ве про бле ме ко ји 
на ста ју у прак си, Ре ви ди ра на со ци јал на по ве ља Европ ске Уни је је 
уне ла ову нај оп шти ју од ред бу, ко ја ће у том об ли ку мо ћи ду го да 
се при ме њу је.
6)  проф. др Бран ко Лу бар да, op. cit. p. 64.
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Чла но ви бр. 27. и 28. пред ста вља ју ви сок ци ви ли за циј ски до-
мет, за шти ту у слу ча ју ко лек тив ног от пу шта ња за по сле них, што је 
по себ но зна чај но у вре ме ну ре це си је и сма њи ва ња бро ја за по сле-
них и у еко ном ски нај моћ ни јим ком па ни ја ма ши ром све та. Ви ше-
ме сеч не на кна де за не за по сле ност и пре ква ли фи ка ци ја о тро шку 
слу жби за по шља ва ња су пра ве ме ре ко ји ма се по ма же овим ве ли-
ким гру па ма рад ни ка. 

Овим ме ра ма се мо гу ста ви ти од ре ђе не при мед бе, ка ко прак-
тич не та ко и те о риј ске. 

Прак тич на при мед ба про из ла зи из ци клич но сти тр жи шне 
при вре де, чи ја кри ва раз во ја се кре ће од кон јунк ту ре до ре це си је и 
на траг. Ге не ра ци је ко је су у Евро пи ула зи ле у свет ра да у де це ни-
ја ма по сле Дру гог свет ског ра та, не ма ју ис ку ство ни ти се ћа ње на 
Ве ли ку еко ном ску кри зу 1929. го ди не, ње не еко ном ски и дру штве-
но ра зор не по сле ди це. То је би ла кла сич на ин ду стриј ска кри за, док 
је са вре ме на кри за на ста ла у фи нан сиј ској сфе ри, и би ће те же и 
сло же ни је да се еко ном ски чи ни о ци урав но те же. Мла до ста нов-
ни штво по сле рат них ге не ра ци ја из два ја ло је зна чај на сред ства за 
фон до ве здрав стве ног и пен зиј ског оси гу ра ња, што је омо гу ћи ло 
да се ство ри ма те ри јал на осно ва за за шти ту не спо соб них за рад, 
ис кљу че них из дру штва при вре ме но или трај но, по диг не го то во 
до иде ал ног сте пе на. Мо же се за кљу чи ти да је Со ци јал на по ве-
ља Европ ске Уни је, и њен ре ви ди ра ни об лик, по сти гла оне иде а ле 
дру штве не пра вич но сти и прав де, ко ја су по ста ви ле со ци ја ли стич-
ке зе мље, про кла му ју ћи их у сво јим уста ви ма, али због си ро ма-
штва ни су мо гле да их оства ре у прак си.

Обим со ци јал них пра ва на стао је у лук су зу бла го ста ња ма лог 
де ла чо ве чан ства – око 400 ми ли о на Евро пља на, за јед но са при-
дру же ним зе мља ма у тран зи ци ји. Еко ном ска кри за, ре це си ја и раст 
не за по сле но сти ја сно отва ра ју пи та ња ко ли ко су ова пра ва оства-
ри ва и у зе мља ма – осни ва чи ма Уни је. Ако се оства ре  пред ви ђа ња 
еко но ми сте Џо зе фа Сти гли ца да ће се свет ска еко но ми ја опо ра ви-
ти тек око 2013. го ди не, а тај опо ра вак у Ср би ји ће тра ја ти ду же, 
из ве сно је да др жа ве не мо гу да из др же те рет со ци јал них да ва ња. 
Штед ња на мет ну та кри зом већ 2009. го ди не је ути ца ла на сма ње ње 
про сеч не за ра де у Уни ји са 3.000 на 1.500 евра. Ово ди рект но ума-
њу је по ре ску осно ви цу из ко је се вр ше и со ци јал на да ва ња. 

Те о риј ски ар гу мент за сни ва се на схва та њу сло бо де тр жи шта 
и пред у зет нич ке де лат но сти ка ква за сту па ју нео ли бе ра ли, ко ји су 
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ова квим со ци јал де мо крат ским на че ли ма и пра ви ма за ме ри ли со-
ци јал ну де ма го ги ју, ни ску рад ну ефи ка сност, рад ну про дук тив ност 
и бру то-про из вод Уни је у по ре ђе њу са Ја па ном и САД у ко ји ма 
је де ре гу ла ци ја знат но су зи ла пра ва за по сле них, док се еко ном ски 
ста тус по је дин ца сма тра ње го вим лич ним успе хом.

Ово ни су пу ка те о риј ска пи та ња, рас пра ве по сто је уну тар чла-
ни ца и из вр шних ор га на Уни је, јер у прак си ра ди се о ми ли о ни ма 
евра гу би та ка ком па ни ја, ко је др жа ве на док на ђу ју да би из бе гле 
ма сов ну не за по сле ност, па им не до ста ју сред ства за под ми ре ње 
на бро ја них со ци јал них пра ва. Пред на ле том не за по сле но сти и 
оси ро ма ше ња, гу би се со ци јал на со ли дар ност и ем па ти ја.

* 
*    *

Со ци јал на пра ва про кла мо ва на су Ре ви ди ра ном со ци јал ном 
по ве љом Европ ске Уни је, не са мо у сми слу ко му ни тар ног пра ва, 
већ у сми слу је дин ства те о ри је и прак се, у чвр стој ре ше но сти са да-
шње ге не ра ци је ли де ра Уни је да ис ко ре не си ро ма штво, со ци јал ну 
ис кљу че ност и мар ги на ли за ци ју би ло ко је дру штве не гру пе, као 
што су стра ни рад ни ци. Про бле ми ко је је отво ри ла еко ном ска кри-
за не од но се се са мо на еко ном ску сна гу др жа ва да оства ре број-
на и ску па со ци јал на пра ва, већ на пи та ње да ли ће свет из и ћи из 
свет ске кри зе у ре ла тив но крат ком вре ме ну, и да ли ће овај мо дел 
со ци јал них пра ва мо ћи да оп ста не у прак си.

Пред ви ђа ње це ло ви те пер спек ти ве по сто ја ња Европ ске Уни је 
ни је за хвал но, те га оста вља мо по стра ни. Пи та ње оби ма, при ме не 
Ре ви ди ра не со ци јал не по ве ље ЕУ већ је кон крет ни је, и у прак си је 
ди рект но сра змер но са еко ном ском сна гом по је ди не зе мље. Ср би ја 
је при хва ти ла ве ли ки број од ред би РЕСП, што је на пред но у сми-
слу раз во ја за ко но дав ства, али ти ме је др жа ва пре у зе ла те рет оба-
ве за за ко је већ са да мо же да се ка же да су пре те шке. Мо гућ но сти 
за раз вој по сто је, што про из ла зи из из ја ве еко ном ског са вет ни ка 
пред сед ни ка Ре пу бли ке др Ју ри ја Ба је ца, ко ји је по чет ком 2010. из-
ја вио да се мо ра де фи ни са ти но ва стра те ги ја раз во ја Ср би је, за сно-
ва на на при о ри тет ном раз во ју по љо при вре де и ин ду стри је. Про ме-
на стра те ги је Ср би је до при не ла би, на рав но у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду, ја ча њу бу џе та и фи нан си ја ло кал них са мо у пра ва, што би 
прак су при бли жи ло ра ти фи ко ва ним од ред ба ма По ве ље. Са да је 
мо гу ће усме ри ти из ве сна сред ства ка нај у гро же ни јим со ци јал ним 
гру па ма.
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DubravkaStajic
SIGNIFICANCEOFRATIFICATIONOFREVISED

EUROPEANCHARTERFORSERBIA
Summary

The article contains comments on the Revised Social
CharterofEU,WhichRepublicofSerbiareadmissioned
ontheJune2009.AfewaspectsoftheCharterarecom
mented–broadandnerrowmeanningofit,theecomonyof
thecountrywheretheCharteroughttobeincorporate,the
historyofdevelopementofsocialrightswithinUnion.The
setofsocialrightsarethehighestresultofthecivilization
foundedonruleoflaw,andthehighestconcienceamong
members of theUnion.At the same time theCharter is
not justified by the acts of InternationalCourt. The im
plementationoftheSocialCharterdependsdirectlyfrom
theinnerlawandpoweroftheeconomyofeverycountry
–memberofUnion.
WorldeconomycrisismakestheimplementationoftheSo
cialCharterofEUmuchmoreharder.
Keywords:Societsharter,EuropeanUnion,socialrights,
discrimination,employersandemployees,rightonwork.
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