
Студијски програм: Основне академске студије - Пословна економија  - модул 2 – Пословна економија и 
предузетништво 

Назив предмета: Радно право 

Наставник: Радуловић М. Зоран, Рашевић М. Живорад 

Статус предмета: изборни предмет, четврта година, седми семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са најзначајнијим институтима релевантним за радно право, основима доктрине 
и праксе радног права, теоријским и законским решењима ангажовања рада и односа поводом рада; Оспособљавање 
студената за примену закона у пракси у конкретним правним ситуацијама и тумачењу радног права. 

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области радног права; разуме основне појмове из 
области радног права, као што су радни однос, уговор о раду, колективни уговори, социјално осигурање, заштита на 
раду идр;  оспособљен за примену радног права у конкретним правним ситуацијама, као што су пружање правног савета 
за зашту права из радног односа, израда индивидуалног уговора  и друга тумачења у складу са принципима на којима се 
радно право заснива. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод у предмет; Појам, предмет, начела и извори радног права; Радни однос: појам, заснивање, уговор о раду, начин 
заснивања, посебни облици; Индивидуална и колективна права;  Рад из радног односа; Рад ван радног односа; 
Престанак радног односа; Остваривање и заштита права запослених;  Заштита на раду;  Социјално осигурање; 
Здравствено осигурање; Пензијско и инвалидско осигурање; Запошљавање и осигурање; Колективни уговори; Улога 
државних органа у области рада. 
Практична настава: 
 Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних 
правних појмова и института радног права. Обрада радноправних института и питања, решавање конкретних радних 
спорова пред надлежним институцијама, закључивање појединих уговора о раду, колективних уговора идр. Студије 
случајева- одговорности за повреде радног права, остваривости законских прописа у пракси идр. Дискусија одабраних 
тема уз активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених 
резултата. 

Литература:  
Основна: 
1. Срдић М. Радно право, Привредна академија, Београд, 2006.год.  
2.Јовановић П. Радно право, пето издање, Београд, 2003.год. 
Допунска: 
1.Брајић Р.: Радно право, Савремена администрација, Београд, 2001.год. 
2.Закон о раду, Службени гласник Р. Србије, Београд, 2006. год. 

Број часова  активне наставе  Предавања: 45 Вежбе 30  

Методе извођења наставе 
 Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као  показне, за 
представљање  студије случајева - одговорности за повреде радног права, остваривости законских прописа у пракси 
идр.  Обрада радноправних института и питања, решавање конкретних радних спорова пред надлежним институцијама, 
закључивање појединих уговора о раду, колективних уговора идр. ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из 
пређеног градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит - 

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 


