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ПРИМЕНА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ОД СТРАНЕ  
ПОСЛОДАВЦА СЛЕДБЕНИКА 

Резиме 
Предмет овог рада је анализа права запослених код промене посло-

давца са посебним освртом на проблем примене колективног уговора, за-
кљученог између послодавца претходника и репрезентативног синдика-
та. Законски прописи Републике Србије, који су усклађени са Директивом 
Европске уније 2001/23, предвиђају да је послодавац следбеник обавезан да 
примењује одредбе колективног уговора послодавца претходника најмање 
годину дана од дана промене послодавца. Наведена одредба биће детаљно 
анализирана, а како би се указало и на евентуалне недостатке у прак-
тичној примени. Аутор указује и на проблеме са којима се синдикати су-
очавају у поступку колективног преговарања на нивоу послодавца, услед 
чега одредбе Закона које уређују примену колективног уговора од стране 
послодавца следбеника неретко остају мртво слово на хартији. 

Аутор у другом делу рада покушава да проблематизије обавезу 
уплате доприноса у доборовољне пензијске фондове, која се може предви-
дети колективним уговором код послодавца. Домаћи законодавац није 
извршио имплементацију одредбе Директиве којом се уређује наведена 
обавеза послодавца, те се поставља као питање да ли ће послодавац 
следбеник бити у обавези да настави са уплатом доприноса за добровољ-
но пензијско осигурање све док је колективни уговор послодавца претход-
ника на снази. Указује се да наведено питање мора добити одговарајући 

                                                 
  Рад је представљен на међународној конференцији „Restructuring of Companies and Prote-

ction of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia“ организованој на 
Правном факултету Универзитета у Београду 2. марта 2017. 

  Чланак је настао као резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду 
„Идентитетски преображај Србије“. 

 



4-6/2017.                                                                                   Филип Бојић (стр. 757-771) 
 

 758 

нормативни оквир у позитивним прописима Републике Србије, будући да 
тренутно постоји правна празнина. 
Кључне речи:  промена послодавца, послодавац претходник, послодавац 

следбеник, колективни уговор, добровољно пензијско оси-
гурање. 

Усвајањем Закона о раду Републике Србије 2005. године, а у циљу 
хармонизације домаћег законодавства са стандардима Европске уније, 
којима се регулишу индивидуални радни односи, законодавац по први 
пут предвиђа одредбе о положају запослених у случају промене посло-
давца. Наведеним нормама скоро да су у потпуности имплементиране 
одредбе Директиве Европске уније 2001/23/EC о заштити права запосле-
них у случају преноса предузећа, посла или дела предузећа или дела по-
сла (Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of 
the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights 
in the event of transfers of companies, businesses or parts of companies or busi-
nesses). Одредбе наведене Директиве постале су саставни део радног зако-
нодавства држава чланица Европске уније, али и држава које су у проце-
су придруживања Европској унији.1 

Проблематика положаја запослених у случају промене послодавца 
је актуелна у комунитаном праву још од седамдесетих година двадесетог 
века, када је усвојена Директива бр 77/187/ЕЕЗ2 од 14 фебруара 1977. о 
усклађивању права држава чланица о заштити права запослених у случа-
                                                 
1  Већина држава имплементирале су одредбе Директиве у прописе којима се регулишу инди-

видуални и колективни радни односи, односно одредбе о правима запослених код промене 
послодавца постале су саставни део закона којима се регулише општи режим радних односа. 
Наведено решење се уочава у законодавству Србије, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Че-
шке, Француске, Летоније, Литваније, Мађарске, Пољске, Португала, Словачке. Међутим, 
поједине државе усвојиле су посебне законе којима се уређују права запослених у случају 
промене послодавца. Exempli causa, Кипар је права запослених код промене послодавца уре-
дио Законом о заштити и обезбеђењу права запослених у случају преноса предузећа, посла 
или делова предузећа или дела посла. Наведени подаци преузети су из извештаја: Implemen-
tation Report Directive 2001/23/EC on the approximation of laws of the Member States relating to 
the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of 
businesses, In partnership with Middlesex University Business School, June, 2007, 3-7. 

2  Директива 77/187 допуњена је Директивом бр. 98/50, како би на адекватан начин била 
уграђена и пракса Европског суда правде, настала тумачењем Директиве бр. 77/187. Бран-
ко Лубарда, Европско радно право, ЦИД, Подгорица, 2004, 283-284. Опширније о поступку 
усвајања наведених секундардних извора комунитарног права код: Roger Blanpain, Euro-
pean Labour Law, Kluwer, 2013, 843-870. 
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ју преноса предузећа, посла или делова предузећа или дела посла.3 Наве-
деној области се придаје посебан значај у комунитарном праву, јер се нај-
већи број одлука Европског суда правде, поред случајева из области сло-
боде кретања радника и забране дискриминације, односи на заштиту 
права запослених услед промене послодавца.4 Стога је постојала потреба 
да се ово питање уреди и нашим националним прописима. Уочено је да 
се услед различитих статусних промена, запослени налазе у неповољном 
положају, што се посебно одржава на њихова инидивидуална и колек-
тивна права. Неретке су ситуације у којима је услед промене послодавца, 
запосленима престајао радни однос.5 У раду ће бити посебно анализира-
не законске одредбе које се односе на примену колективног уговора, за-
кљученог између послодавца претходника и репрезентативног синдика-
та, од стране послодавца следбеника. 

 
 
 

                                                 
3  Права запослених код промене послодавца су први пут регулисана у Француској 1928. годи-

не, где се законом предвиђало да ће у случају промене послодавца услед продаје или фузије, 
сви уговори о раду који су постојали на дан промене наставити да производе дејство и изме-
ђу новог послодавца и запослених. Међутим, у Великој Британији је важило правило да уго-
вор о раду ипак не може бити пренет на другог послодавца. Catherine Barnard, EC Em-
ployment Law, third edition, Oxford University Press, Oxford, 2006, 620. 

 Чини се занимљивим и решење предратног српског права. Стојан Бајич, позивајући се на 
одредбе Закона о радњама, наводи да противно општем начелу облигационог права цесија 
специјалних захтева из радног односа није могућа, јер је Законом из 1931. године експли-
цитно предвиђено да службодавац (послодавац) не може пренети на другог своје право да 
захтева службу. У наставку исти аутор наводи да „пренос власништва или на други начин 
правно основано преношење права на посао од службодавца на треће лице не проузрокује 
да нови имаоц долази на место ранијег предузетника и да продужује радни однос, јер је у 
питању уговор између службодавца и лица, које није ни у каквој правној вези са службо-
примцем (запосленим). Да би дошло до прелаза (преноса) службеног односа на новог има-
оца потребан је уговор између службопримца и новог имаоца, али је потребно да се прет-
ходно раскине ранији службени однос, јер у противном исти траје и даље према ранијем 
службодавцу“. Стојан Бајич, Основи радног права, општи део, Издавачко и књижарско 
предузеће Геца Кон, Београд, 1937, 81-82. 

4  Професор Рајсенхубер је става да су основни разлози за овако велики број одлука Европског 
суда правде, економски значај директиве, као и њена нејасноћа и несистематичност. Karl Re-
isenhuber, European Employment Law, Intersentia, 2012, 567. 

5  О заштити од отказа у случају промене послодавца, опширније код: Љубинкa Ковачевић, Ва-
љани разлози за отказ уговора о раду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 
2016, 476-489. 
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I Обавезе послодавца следбеника у погледу примене  
колективног уговора послодавца претходника 

Неспорно је да је једно од основних колективних права запосле-
них право на колективно преговарање, што подразумева и могућност за-
кључивања колективних уговора, којима се између осталог обезбеђује ве-
ћи обим права за запослене у односу на права гарантована законским 
прописима.6 Закон о раду предвиђа да се колективни уговор може закљу-
чити као општи, посебни и код послодавца.7 Колективни уговор код по-
слодавца, који је предмет нашег истраживања, закључују послодавац и 
репрезентативни синдикат код послодавца.8 За разлику од претходног 
Закона о раду, усвојеног 2001. године, који је предвиђао да се колективни 
уговор може закључити на одређено или неодређено време, актуелни За-
кон предвиђа да се колективни уговор може закључити само на одређено 
време, односно на период до три године.9 Поставља се као кључно пита-
ње, које ће бити предмет истраживања, да ли је у случају промене посло-
давца, до које долази, како Закон о привредним друштвима предвиђа 
услед статусне промене, послодавац следбеник обавезан да по извршеној 
промени и даље примењује одредбе колективног уговора који је закљу-
чио послодавац претходник.10 
                                                 
6  Опширније о колективним уговорима и колективном преговарању види код: Бранко Лубарда, 

Колективни уговори о раду, упоредно право, теорија, пракса, Радничка штампа, Београд, 1990. 
 Наведено право предвиђено је и најзначајнијим међународним и регионалним стандардима, 

ратификованим и од стране Републике Србије: Ревидираном европском социјалном пове-
љом (чл. 6, право на колективно преговарање), Конвенцијом бр. 98 Међународне организа-
ције рада о праву на организовање и колективно преговарање.  

7  Закон о раду – ЗР, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 
13/2017 – одлука УС, чл. 241. 

8  ЗР, чл. 248. 
 Домаћим прописима предвиђено је да је репрезентативни синдикат код послодавца синди-

кат у који је учлањено најмање 15% запослених од укупног броја запослених код послодавца. 
Одлуку о репрезентативности синдиката на нивоу послодавца доноси послодавац у прису-
ству представника заинтересованих синдиката. ЗР, чл. 219, ст. 1 и чл. 223, ст. 1. 

9  Закон о раду Републике Србије из 2001. године предвиђао је да се колективни уговор може 
закључити на одређено или неодређено време. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 
70/2001 и 73/2001 – испр, чл. 151. 

10  Закон о привредним друштвима разликује следеће статусне промене: припајање, спајање, 
поделу и издвајање. Уочава се да актуелни Закон садржи само једну одредбу, која се односи 
на положај запослених у случају статусне промене и предвиђа да запослени у друштву пре-
носиоцу који су уговором о статусној промени, односно планом поделе распоређени у дру-
штво стицаоца настављају да раде у том друштву у складу са прописима о раду. Закон о при-
вредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, 
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Закон о раду експлицитно предвиђа у одељку који носи назив пра-
ва запослених код промене послодавца, да у случају статусне промене, од-
носно промене послодавца, послодавац следбеник преузима од послодав-
ца претходника општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене 
послодавца.11 Законска обавеза послодавца претходника је да послодавца 
следбеника потпуно и истинито обавести о правима и обавезама из оп-
штег акта и уговора о раду који се преноси.12 Пре извршених измена и до-
пуна Закона о раду из 2014. године, чл. 152 Закона је било предвиђено да се 
одредбе закона о правима запослених у случају промене послодавца при-
мењују и у случају промене власништва над капиталом привредног дру-
штва или другог правног лица.13 Наведена одредба уочава се и даље у поје-
диним законодавствима, па тако новоусвојени Закон о раду Републике 
Српске предвиђа идентичну одредбу као и Закон о раду Републике Србије 
пре усвојених измена и допуна.14 Чини се да се не може донети одговарају-
ћи закључак зашто је дошло до брисања наведене одредбе из законских 
прописа, који уређују материју положаја запослених у случају промене по-

                                                                                                                               
чл. 485 и чл. 505, тач. 6. О наведеној теми опширније код: Мирко Васиљевић, Компанијско 
право, право привредних друштава, 8. издање, Правни факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 2013, 519-534. 

 Говићева, анализирајући стање у хрватском праву, тврди да би дошло до преношења при-
вредног друштва или дела привредног друштва, потребно је да постоји или статусна проме-
на или неки правни посао који до преноса доводи ex lege. Најчешћи правни посао којим се 
привредно друштво или његов део преносе је продаја предузећа или дела предузећа на коју 
се примењују одредбе Закона о облигационим односима. Међутим сви правни послови не 
доводе и до промене послодавца, односно преноса свих уговора о раду и општих аката. Iris 
Gović, „Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca“, Radni odnosi u Republici Hrvatskoj (ur. 
Željko Potočnjak), Pravni fakultet u Zagrebu i Organizator, Zagreb 2007, 326 и 332. 

11  ЗР, чл. 147. 
12  ЗР, чл. 148. 
13  Како Ивошевић наводи „до ове промене долази како у приватизацији друштвеног или др-

жавног капитала, тако и у промету приватизованог капитала привредних друштава и других 
правних лица“. Зоран Ивошевић, Милан Ивошевић, Коментар Закона о раду, Службени 
гласник, Београд, 2007, 282. 

 Професорка Ковачевић оправдано сматра да „промена власништва над капиталом привред-
ног друштва не представља његову статусну промену, јер не повлачи промену субјективите-
та друштва чији је капитал предмет приватизације, већ се, у овом случају, при постојећем 
статусу, мења само власнички елемент. У позитивном праву изостаје сходна примена прави-
ла о заштити права запослених код промене послодавца на случајеве промене власништва 
над капиталом привредног друштва или другог правног лица, у складу са Законом о прива-
тизацији.“ Љ. Ковачевић (2016), 480. 

14  Закон о раду Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 1/2016, чл. 159. 
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слодавца. Сам законодавац је пружио образложење приликом доношења 
измена и допуна Закона, које се не чини убедљивим.15 

Експлицитно се Законом предвиђа да је послодавац следбеник у 
обавези да примењује општи акт послодавца претходника најмање годи-
ну дана од дана промене послодавца.16 Имајући у виду да се колективни 
уговор може само закључити на одређено време, у трајању не дужем од 
три године, послодавац следбеник у обавези је да примењује колективни 
уговор минимум годину дана од дана промене, уз то да је примена огра-
ничена на три године од дана закључења уговора између репрезентатив-
ног синдиката и послодавца претходника. Није за очекивати у пракси, да 
ће послодавац следбеник бити спреман да примењује одредбе колектив-
ног уговора дуже од годину дана, посебно ако су уговорени услови рада 
који би подразумевали додатне трошкове за новог послодавца.  

Међутим, законски прописи предвиђају два изузетка од горе наве-
дене одредбе, Послодавац следбеник неће бити у обавези да примењује 
општи акт послодавца најмање још годину дана од дана промене, ако пре 
истека тог рока истекне време на које је закључен колективни уговор код 
послодавца претходника или ако код послодавца следбеника буде закљу-
чен нови колективни уговор.17 Споменута Директива ЕУ 2001/23, која је 
представљала основни извор приликом усвајања одредби Закона о раду 
које се односе на права запослених код промене послодавца, предвиђа да 
након извршене промене, послодавац следбеник наставља да примењује 
колективни уговор послодавца претходника, све до дана укидања или ис-
тека колективног уговора или ступања на снагу или примене другог ко-
лективног уговора, уз то да државе чланице могу ограничити време при-
мене колективног уговора, али под условом да није краће од годину да-
на.18 Примећује се да се приликом усвајања Директиве имало у виду да се 

                                                 
15  У образложењу законодавца се наводи „да се члан 152. брише јер промена власништва над 

капиталом, куповина и продаја акција нема за последицу промену послодавца у смислу чл. 
147-151. Закона о раду“. Образложење законодавца је доступно на сајту Народне скупштине 
Републике Србије: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2344 
-14.pdf, 11.4.2017, 44. 

16  ЗР, чл. 150. 
17  ЗР, чл. 150. 
18  Директива Европске уније 2001/23/EC о заштити права запослених у случају преноса преду-

зећа, посла или дела предузећа или дела посла (Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 
on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ 
rights in the event of transfers of companies, businesses or parts of companies or businesses; даље у 
фуснотама: Council Directive 2001/23/EC) чл. 3, тач. 3. 
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у појединим правним системима, колективни уговори закључују и на од-
ређено време. Велики број држава, које су извршиле имплементацију на-
ведене Директиве, ограничиле су примену колективног уговора од стра-
не послодавца следбеника на минимум годину дана.19  

Прва ситуација, која ослобађа послодавца следбеника од примене 
колективног уговора је више него једноставна. Следствено чињеници да 
се колективни уговори у нашем правном систему закључују на одређено 
време, у случају да уговор престане да важи пре него што прође годину 
дана од промене послодавца, послодавац следбеник неће бити у обавези 
да примењује одредбе колективног уговора закљученог код послодавца 
претходника од тренутка када уговор престане да важи. Код друге ситуа-
ције, може се очекивати да по извршеној промени, послодавац следбеник 
позове репрезентативни синдикат на преговоре, а у циљу закључења но-
вог колективног уговора, који би верујемо садржао одредбе које су по-
вољније за запослене, него што су одредбе колективног уговора закључе-
ног код послодавца претходника. Наведено се може закључити, јер се не 
може очекивати да репрезентативни синдикат прихвати услове рада, ко-
ји су неповољнији у односу на услове предвиђене претходним колектив-
ним уговором, који је послодавац следбеник у обавези да примењује нај-
мање годину дана од извршене промене. Могуће је и да ће послодавац 
следбеник понудити идентичне, односно сличне услове за запослене, као 
и у претходном колективном уговору, али да ће у циљу одржавања кон-
тинуитета и даље примене колективног уговора, репрезентативни синди-
кат прихватити понуду послодавца. Дакле, у споменутој ситуацији, ко-
лективни уговор закључен код послодавца претходника престаје да важи 
усвајањем новог колективног уговора, који се закључује на период до три 
године и којим се за запослене обезбеђује одређени вид стабилности и 
                                                 
19  Примена колективног уговора од стране послодавца следбеника ограничава се на годину да-

на и у прописима Немачке, Аустрије, Шпаније, Пољске, Кипра, Словеније, Хрватске, Црне 
Горе и Републике Српске. Уочавају се и одређени изузеци, те се Законом о раду Француске 
предвиђа обавеза за послодавца следбеника да примењује колективни уговор о раду закљу-
чен код послодавца претходника 15 месеци од дана промене или до усвајања новог колек-
тивног уговора, чијим ступањем на снагу, престаје аутоматски да важи претходни колектив-
ни уговор. У Луксембургу, Холандији, Словачкој, законодавац не предвиђа временски лимит 
важења колективног уговора код послодавца следбеника од тренутка извршене промене, те 
ће се одредбе колективног уговора закљученог код послодавца претходника примењивати 
до истека рока на који је уговор закључен а под условом да послодавац следбеник не закљу-
чи нови колективни уговор са репрезентативним синдикатом. Implementation Report Directi-
ve 2001/23/EC on the approximation of laws of the Member States relating to the safeguarding of 
employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesse, 29-43. 
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континуитета у погледу већег обима права и повољнијих услова рада не-
го што је то предвиђено законским одредбама. 

Поставља се као питање да ли послодавац следбеник може пра-
вилником о раду да уреди права, обавезе и одговорности из радног одно-
са у случају да не дође до закључивања колективног уговора са репрезен-
тативним синдикатом, а није прошло годину дана од промене послодав-
ца. Наравно, под претпоставком да су послодавац следбеник и синдикат 
претходно започели поступак преговарања ради закључивања новог ко-
лективног уговора. Уочава се вредно пажње Мишљење Министарства ра-
да у којем се јасно наводи да у случају да репрезентативни синдикат за-
почне преговоре са новим послодавцем, а у циљу закључивања новог ко-
лективног уговора, а под претпоставком да преговори не успеју, односно 
ако се не постигне сагласност уговорних страна за закључење новог ко-
лективног уговора, а све уз претпоставку да није протекла година дана од 
дана промене послодавца, послодавац следбеник неће моћи да донесе 
правилник о раду, већ у том случају на снази и даље остаје колективни 
уговор послодавца претходника.20 Поводом наведеног питања, ваљало би 
указати и на одлуку Уставног суда Републике Србије, донету поводом 
иницијативе за оцену законитости поступка доношења правилника о ра-
ду, усвојеног од стране послодавца следбеника. Уставни суд је утврдио да 
су у наведеном случају били испуњени законом прописани услови да се 
права, обавезе и одговорности из радног односа уреде правилником о ра-
ду, имајући у виду да послодавац и репрезентативни синдикат нису по-
стигли сагласност за закључење колективног уговора у року од 60 дана од 
дана започињања преговора, а уједно је утврђено да је послодавац следбе-
ник претходно извршио законску обавезу о примени колективног угово-
ра послодавца претходника најмање годину дана од дана промене посло-
давца и да стога није био дужан да и даље примењује колективни уговор 

                                                 
20  Мишљење Министарства рада број 011-00-2283/2006-02. Преузето из: Драгољуб Симоновић, 

Радноправна читанка, прва књига, Службени гласник, Београд, 2009, 452.  
 Ваљало би напоменути да се Законом о раду експлицитно предвиђају ситуације у којима по-

слодавац може донети правилник о раду, а у склопу своје нормативне власти: „ако код по-
слодавца није основан снндикат или ниједан синдикат не испуњава услове репрезентативно-
сти или није закључен споразум о удруживању у складу са законом; ако ниједан учесник ко-
лективног уговора не покрене иницијативу за почетак преговора ради закучивања колектив-
ног уговора; ако учесници колективног уговора не постигну сагласност за закључивање ко-
лективног уговора у року од 60 дана од дана започињања преговора; ако синдикат у року од 
15 дана од дана достављања позива за почетак преговора за закључивање колективног угово-
ра, не прихвати иницијативу послодавца“. ЗР, чл. 3, ст. 2.  



РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО                                                      Право и привреда 
 

 765 

у чијем је закључивању учествовао послодавац претходник.21 Стога је на-
кон истека годину дана од дана промене послодавца надлежни орган код 
послодавца могао да донесе правилник о раду, којим ће уредити права, 
обавезе и одговорности из радног односа.  

Међутим, и поред усвојених законских решења, којим је извршена 
хармонизација са стандардима Европске уније, неопходно је сагледати 
реалну слику у Републици Србији, те указати на податке да је тренд ко-
лективног преговарања и закључивања колективних уговора на нивоу 
послодавца у константном паду, чиме наведене законске одредбе остају 
мртво слово на хартији. Нису доступни подаци о броју закључених ко-
лективних уговора код послодавца, јер сходно законским одредбама, 
обавезној регистрацији код министарства надлежног за послове рада 
подлежу само општи и посебни колективни уговори.22 Стога је неопход-
но предвидети и обавезну регистрацију колективних уговора код посло-
                                                 
21 Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредбе чла-

на 38 Правилника о раду Хипол а.д. – Оџаци од 21. јануара 2008. године и оцену законитости 
поступка доношења оспореног Правилника. Наведено је да је одредба члана 38. Правилника 
у супротности са одредбама чл. 196. и 197. Устава, јер је примена оспореног Правилника по-
чела ретроактивно, односно пре његовог објављивања. Иницијатор је сматрао и да је оспоре-
ни Правилник несагласан са одредбама чл. 3 и чл. 150 Закона о раду, из разлога што прет-
ходно послодавац није закључио колективни уговор са репрезентативним синдикатом, нити 
је отказао Појединачни колективни уговор у предузећу од 8. марта 2004. године, закључен на 
неодређено време, на начин предвиђен самим колективним уговором. Уставни суд је оценио 
да су, у конкретном случају били испуњени законом прописани услови да се права, обавезе и 
одговорности из радног односа уреде оспореним Правилником о раду, имајући у виду да 
учесници колективног уговора, односно послодавац и репрезентативни синдика нису пости-
гли сагласност за закључење колективног уговора у року од 60 дана од дана започињања пре-
говора. Узевши у обзир одредбе члана 150 Закона о раду, послодавац следбеник је био у оба-
вези да примењује појединачни колективни уговор о раду (Закон о раду из 2001. године је 
користио термин појединачни колективни уговор за колективне уговоре који су закључива-
ни на нивоу послодавца, напомена ФБ) закључен 8. марта 2004. године, најмање годину дана 
од дана закључења уговора о продаји друштвеног капитала Предузећа АД Хемијска инду-
стрија ХИПОЛ Оџаци у реструктуирању. Имајући у виду да послодавац следбеник није ду-
жан да примењује колективни уговор у чијем је закључену учествовао послодавац претход-
ник након истека годину дана од дана промене послодавца, те да је оспорени Правилник до-
нео орган овлашћен законом и након истека законом прописаног рока важења колективног 
уговора, поступак доношења оспореног Правилника није несагласан са законом, те није 
прихваћена иницијатива за покретање поступка за утврђивање незаконитости поступка до-
ношења Правилника о раду Хипол а.д. – Оџаци од 21. јануара 2008. године. Одлука Уставног 
суда, IU број 44/2008 од 18. децембра 2008. године, објављено у Службеном гласнику РС, бр. 
9/2009 од 6. фебруара 2009. године.  

22  ЗР, чл. 267, ст 1. 
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давца, како бисмо располагали релевантним статистичким подацима о 
броју закључених колективних уговора између послодавца и репрезента-
тивног синдиката. Проблем представља и чињеница да послодавци у ве-
ликом броју случајева не прихватају иницијативу репрезентативног син-
диката за приступање преговорима за закључење колективног уговора. 

Стопа синдикализације такође бележи тренд опадања, а услови за 
репрезентативност синдиката на нивоу послодавца, посебно квантита-
тивни услови, су престрого постављени, те је мали број синдиката, услед 
свеприсутне плурализације синдиката, у могућности да услове и испу-
ни.23 Наведени законски услови били су предмет критика и Комитета за 
слободу удруживања Међународне организације рада, те је заузет став да 
високо постављени услови отежавају стицање репрезентативности, раз-
вој социјалног дијалога и колективно преговарање.24 Професорка Кова-
чевић сматра да актуелна законска решења афирмишу једнострано уре-
ђивање права, обавеза и одговорности из радног односа и онда када нису 
претходно исцрпљене све могућности да предметна питања буду уређена 
споразумом социјалних партнера, јер долази од одступања од Препоруке 
Међународне организације рада број 91 о колективним уговорима, којом 
је указано да послодавац који не може да закључи колективни уговор са 
репрезентативним синдикатом може да преговара са изабраним раднич-
ким представницима и да са њима закључи колективни уговор“.25 Сма-
трамо да би у случају имплементације наведене одредбе Препоруке Ме-
ђународне организације рада засигурно било више закључених колектив-
них уговора код послодавца, а услед тога би се и одредбе Закона о раду о 
положају запослених код промене послодавца чешће примењивале. 

Имајући у виду чињеницу да се колективни уговори састоје из 
нормативног и облигационог дела, поставља се као питање да ли је по-
слодавац следбеник обавезан да примењује и облигациони и нормативни 
део колективног уговора. Нормативним делом уређују се услови рада код 
послодавца, односно права, обавезе и одговорности запослених на које се 
односи колективни уговор, док су предмет облигационог дела колектив-

                                                 
23  Професор Лубарда наводи да нема поузданих података о стопи синдикализације у Републи-

ци Србији, али се процењује да је мање од 30% запослених синдикално организовано. Бран-
ко Лубарда, Радно право, расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни 
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, 819. 

24  Б. Лубарда (2012), 848. 
25  Љубинка Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе, Правни факул-

тет Универзитета у Београду, Београд, 2013, 172-173. 
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ног уговора односи социјалних партнера, односно уговорних страна које 
су закључиле колективни уговор.26 Наведено питање није регулисано за-
коном, а одговор се не налази ни у радовима релевантних аутора. Премда 
изостају прецизне законске норме о наведеном питању, претпостављамо 
да ће послодавац следбеник бити у обавези да примењује и облигациони 
и нормативни део колективног уговора. Сматрамо да одредбе облигацио-
ног дела колективног уговора могу бити неповољне посебно за послодав-
ца следбеника, јер се наведеним одредбама уређују међусобни односи со-
цијалних партнера, а нови послодавац није могао да утиче на то. Стога је 
важно да послодавац следбеник добије од послодавца претходника пот-
пуна и истинита обавештења о правима и обавезама која настају из ко-
лективног уговора, посебно о обавезама које је послодавац претходник 
преузео приликом закључивања колективног уговора, а које су постале 
саставни део облигационог дела колективног уговора.  

Поједини радноправни системи нуде занимљиво решење у погле-
ду примене колективног уговора од стране послодавца следбеника, а у 
циљу промовисања начела веће повољности за запослене (in favorem la-
boratoris). Exempli causa, законским прописима Краљевине Шпаније, ко-
јим се уређује положај запослених у случају промене послодавца, предви-
ђа се да у случају да је до промене дошло услед припајања, а послодавац 
следбеник је са својим репрезентативним синдикатом закључио колек-
тивни уговор који садржи повољније одредбе и услове рада за запослене 
у односу на колективни уговор који је закључио послодавац претходник, 
на запослене ће се примењивати одредбе колективног уговора послодав-
ца следбеника.27 Стога послодавац следбеник неће бити у обавези да при-
мењује одредбе колективног уговора закљученог код послодавца прет-
ходника још минимум годину дана, јер је запосленима самим чином про-
мене и проширењем дејства колективог уговора обезбеђен већи обим 
права и повољнији услови рада. Слична одредба уочава се и у законодав-

                                                 
26  Б. Лубарда (2012), 887. 
27  C. Barnard (2006), 658-659. 
 Уочава се и Мишљење Министарства рада и социјалне политике, којим је заузет став да у 

„случају промене послодавца на преузете запослене примењује се затечени колективни уго-
вор послодаца претходника, а на друге запослене који нису преузети од послодавца претход-
ника примењује се колективни уговор послодавца следбеника“. Предлаже се да послодавац 
следбеник и репрезентативни синдикат започну преговоре за закључење новог колективног 
уговора, којим би се на јединствен начин регулисала права, обавезе и одговорности свих за-
послених код послодавца. Мишљење Министарства рада и социјалне политике, бр. 011-00-
113/2008-02 од 20.2.2008. године. 
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ствима Кипра, Мађарске и Литваније.28 Сматрамо да наведено законско 
решење заслужује своје место и у радном законодавству Републике Срби-
је, а како би се за запослене обезбедили бољи услови рада у случају да је 
послодавац следбеник претходно закључио колективни уговор са својим 
запосленима, који садржи повољније одредбе него колективни уговор 
послодавца претходника.  

II Уплата доприноса за добровољно пензијско осигурање  
од стране послодавца следбеника 

Закон о раду предвиђа да послодавац може запосленима уплаћи-
вати премију за добровољно додатно пензијско осигурање, а у циљу 
спровођења квалитетне додатне социјалне заштите.29 Колективним уго-
вором закљученим код послодавца може се предвидети обавеза за посло-
давца да током важења колективног уговора уплаћује доприносе за до-
пунско социјално осигурање у добровољне пензијске, односно добровољ-
не здравствене фондове. Одредбе колективног уговора којима се утврђује 
обавеза за послодавца да уплаћује доприносе за допунско социјално оси-
гурање, пензијско и здравствено, сврставају се у одредбе нормативног де-
ла колективног уговора.30 Поставља се питање да ли ће послодавац след-
беник бити у обавези да настави са уплатом доприноса за добровољно 
пензијско осигурање, а имајући у виду одредбе Закона о раду којима се 
регулише положај запослених код промене послодавца. Професор Лу-
барда сматра, а у погледу заштите колективних права запослених услед 
промене послодавца, да се у погледу права по основу допунског, од стра-
не послодавца претходника утврђеног, приватног осигурања – пензиј-
ског, инвалидског или животног осигурања јавља изузетак од принципа 
стечених права.31 

Директивом 2001/23 се јасно предвиђа да се одредбе о преносу ко-
лективног уговора не примењују на права запослених на престације за 
случај старости, инвалидности или смрти осигураника, а на основу до-

                                                 
28  Implementation Report Directive 2001/23/EC on the approximation of laws of the Member States re-

lating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or 
parts of businesses, 29-43. 

29  ЗР, чл. 119, ст. 5. 
30  Б. Лубарда (2012), 892. 
31  Бранко Лубарда, „Радноправни аспекти реорганизације послодаваца и корпоративно упра-

вљање“, Корпоративно управљање (ур. Мирко Васиљевић и Вук Радовић), Правни факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2008, 221. 
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бровољног пензијског осигурања, који функционише изван законских 
оквира система социјалног осигурања држава чланица.32 Стога се Дирек-
тивом не предвиђа дужност послодавца следбеника да преузме уговорене 
обавезе и по основу ранијег допунског, компанијског или интеркомпа-
нијског осигурања.33 Међутим, наш законодавац није извршио импле-
ментацију наведене одредбе Директиве, те је наведено питање остало не-
уређено националним прописима. 

Ваљало би напоменути да су добровољни пензијски фондови, од-
носно трећи стуб пензијског осигурања, у Републици Србији успоставље-
ни Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плано-
вима, који је усвојен 2005. године неколико месеци по усвајању Закона о 
раду и којим се детаљно регулише поступак оснивања и организовања 
добровољних пензијских фондова.34 Имајући у виду да се Законом о раду 
по први пут регулише питање примене колективног уговора од стране 
послодавца следбеника, а да у време усвајања није на снази била регула-
тива којом се уређује функционисање приватних пензијских фондова, 
претпоставља се да је можда то један од разлог због којег у Закон није 
имплементирана и одредба Директиве о уплати доприноса у добровољне 
пензијске фондове. Актуелни подаци Народне банке Србије указују да у 
добровољне пензијске фондове доприносе уплаћује око 183.000 корисни-
ка, а највећи број уплата врши се преко послодаваца који својим запосле-
нима уплаћују средства у фондове.35 

                                                 
32  Council Directive 2001/23/EC, чл. 3, тач. 4. 
33  Бранко Лубарда (2004), 290. 
34  Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Службени гласник 

РС, бр. 85/2005 и 31/2011. 
35  Према подацима Народне банке Србије на крају четвртог тромесечја 2016. године, у фази 

акумулације налази се 183 553 корисника, а учешће корисника услуга пензијских фондова у 
укупном броју запослених износи 9,5%. У извештају се наводи да „велики потенцијал за да-
љи раст броја чланова пензијских фондова је управо у компанијама с великим бројем запо-
слених. На овај начин запослени, односно послодавци, могу остварити уштеде, обзиром да 
се уплата пензијског доприноса у добровољне пензијске фондове из средстава послодавца 
ослобађа плаћања пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање 
до износа од 5.50117 динар по запосленом месечно, као и да се уплате у истом износу које 
послодавац врши путем административне забране, обуставом и плаћањем из зараде запосле-
ног, ослобађају плаћања пореза. Наведене олакшице представљају додатни вид стимулације 
за запослене и послодавце да један део издвајања за зараде усмере ка штедњи у добровољним 
пензијским фондовима“. У Извештају се не наводи податак о броју колективних уговора, ко-
јима се предвиђа обавеза уплате доприноса за добровољно пензијско осигурање. Народна 
банка Србије, Сектор добровољних пензијских фондова у Србији, Извештај за четврто тро-
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Примећује се да велики број држава чланица Европске уније није 
извршило имлементацију наведене одредбе Директиве у своје национал-
но законодавство. Поједине државе регулисале су наведено питање у ци-
љу заштите запослених, док су остале државе имплементирале одредбу и 
тиме ослободиле од обавезе послодавца следбеника да уплаћује доприно-
се за додатно пензијско осигурање. Такође се уочава да ниједна од држа-
ва насталих на простору некадашње СФРЈ није регулисала наведено пи-
тање, те је приметно присуство правне празнине. Следствено томе, да до-
маћи законодавац није извршио имплементацију наведене одредбе, а 
подразумева се да не постоји директно дејство директива Европске уније, 
сматрамо да би у случају да је колективним уговором послодавца прет-
ходника предвиђена обавеза уплате доприноса у добровољне пензијске 
фондове, послодавац следбеник би био дужан да настави да извшава на-
ведену уговорену обавезу све док је колективни уговор на снази.  

III Закључак 
Под претпоставком да се неће наставити опадајући тренд у погле-

ду броја закључених колективних уговора код послодавца и да ће се им-
плементиране одредбе Директиве применити у свим случајевима проме-
не послодавца, ваљало би прецизирати поједине одредбе Закона о раду, а 
у циљу обезбеђења већих гаранција за запослене приликом промене по-
слодавца. Посебно би било корисно да се прецизирају норме о примени 
колективног уговора о раду, а како би се обезбедио већи обим права за 
запослене приликом појединих статусних промена, посебно приликом 
припајања, а у случају да је и код послодавца следбеника на снази колек-
тивни уговор о раду који садржи повољније одредбе за запослене.  

Поводом уплате доприноса за добровољно пензијско осигурање 
од стране послодавца следбеника, из наведеног се може закључити да у 
нашем закону, али уједно и у законским прописима земаља из региона 
где се такође успостављају добровољни пензијски фондови у последњних 
петнаест година, постоји очигледна правна празнина и да је стога домаћи 
законодавац у обавези да током евентуалних измена и допуна Закона о 
раду уреди питање уплате доприноса у добровољне пензијске фондове у 
случају да је наведена обавеза предвиђена закљученим колективним уго-
вором послодавца претходника. Две су могућности за решавање уоченог 
проблема и самим тим увођења нормативног оквира за наведено питање. 
                                                                                                                               

месечје 2016. године. Извештај је доступан на интернет страници: https://www.nbs.rs/inter-
net/latinica/62/62_2/dpf_04_16.pdf, 29.3.2017, 12 и 15. 
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Прва могућност огледа се у прихватању решења из Директиве, којим се 
предвиђа да послодавац следбеник није дужан да настави са уплатом до-
приноса за добровољно пензијско осигурање, или да се у циљу унапређе-
ња заштите права запослених услед реструктуирања, односно промене 
послодавца, предвиди експлицитна обавеза уплате доприноса у добро-
вољне пензијске фондове и од стране послодавца следбеника све док је 
колективни уговор послодавца претходника на снази. 
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Summary 
The subject of this paper is to analyze employees' rights when changing 

employers, with special emphasis on the problem of application of the collective 
agreement, entered between the predecessor employer and the representative tra-
de union. The legislation of the Republic of Serbia, which are consistent with the 
Directive EU 2001/23 provide that the succeeding employer is obliged to apply the 
provisions of the collective agreement of the predecessor employer for at least one 
year from the date of changing the employer. That provision will be analyzed in 
detail in order to indicate any shortcomings in practice. The author points out the 
problems the unions are facing with in the collective negotiation process at the level 
of the employer, due to which the provisions of the Law governing the application of 
the collective agreement by the succeeding employer often remain on paper. 

In the second part of the paper, the author is trying to analyze the pro-
blem of the obligation to pay contributions to the voluntary pension funds, which 
can be contemplated by the collective agreement with the employer. National legi-
slator has failed to implement the provisions of the Directive governing this obli-
gation of the employer, thus raising a question as to whether the succeeding em-
ployer will be obliged to continue paying contributions for voluntary pension in-
surance until the predecessor employer’s collective agreement is in force. It is indi-
cated that this question has to receive an appropriate regulatory framework in the 
applicable laws of the Republic of Serbia, since there is currently a legal vacuum. 
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