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УВОД 

 
 Закон о раду (''Службени гласник РС'', бр.24/2005 и 61/2005), попут наших 
ранијих радних закона, инспиративан је за правнике који желе да моделирањем 
неколико општих правних аката и више десетина појединачних правних аката који 
се налазе у његовом нормативном корпусу, приближе правницима и осталим 
радницима овај изузетно значајан закон чија се примена мери свакодневницом. 
Заиста, не прође ни један радни дан код послодавца, а да се посленицима 
задуженим за примену Закона о раду (и других пратећих законских и подзаконских 
прописа), не појави потреба за израдом одговарајућег појединачног правног акта 
(решење, одлука) из области радних односа. 
 Иначе, Закон о раду представља матични закон у области радних односа у 
Републици Србији. Његове одредбе се практично примењују у свим радним 
срединама, директно или супсидијарно. Он се директно пшримењује у преивред-
ним друштвима, банкама, осигуравајућим организацијама, као и у другим домаћим 
или страним правним лицима и код предузетника, уколико за поједине од наведе-
них субјеката не важе посебни прописи. 
 Супсидијарно, Закон о раду се примењује у државним органима, органима 
аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и у другим радним срединама у 
којима се радни односи уређују посебним законским прописима (Законом о 
државним службеницима, Законом о радним односима у државним органима, 
Законом о полицији, Законом о војсци, Законом о основама образовања и васпита-
ња итд.). То значи да одредбе Закона о раду имају карактер општих прописа (lex 
generali). 
 Ако посебним радним законима одређена питања нису уређена (на пример, 
реинтеграција радника и накнада штете због незаконитог престанка радног односа), 
онда се и у оним радним срединама које покривају специјални радни закони 
примењују опште правне норме Закона о раду, по моделу супсидијарне природе. 
 Моделирање општих и појединачних правних аката од посебног је значаја  у 
радном праву. У појединим публикованим моделима, нарочито код модела 
колективног уговора код послодавца (појединачни колективни уговор, према 
ранијој законској терминологији) примећено је претеривање у преписивању 
одредаба Закона о раду, што за резултат има квазимодел, без веће употребне 
вредности, а не истински модел који може послужити као корисно помагало у 
практичној примени Закона о раду.    
 Моделирање правних аката је својеврстан занатски чин. Не постоји већа 
суштинска разлика, осим у употребљеним алаткама и материјалу, између израде 
скулптуре од стране вајара и израде модела правног акта од стране правника. И 
један и други посао у резултату треба да изразе креативну функцију посленика. 
 Ове уводне напомене у пуној мери се односе на моделирање општих и поје-
диначних правних аката који проистичу из Закона о раду. Пре сваког презентова-
ног модела аутор ће дати кратке референце, које указују на правни извор и основ 
појединих аката, ради лакшег и потпунијег сагледавања одређене радноправне 
проблематике.    




