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Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: РАДНО ПРАВО   

Наставник: Радуловић Зоран 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан VII семестар,  изабран и прослушан предмет и успешно реализоване предиспитне 

обавезе 

Циљ предмета: Усвajање основних знања везаних за радне односе, њихово заснивање, садржину права 

и обавеза радника, као и начине престанка истог, са посебним освртом на заштиту права радника. 

 

Исход предмета: Након положеног испита студент стиче основна знања која омогућавају активно 

укључивање у радне односе као и допунскa знања којима ће свој радни процес унапредити као и 

обезбедити пуну заштиту својих права везаних за рад. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам радног односа, Појединачна права, обавезе и одоговорност радника 

(дисциплинска и материјална одговорност радника), као и начини престанка радног односа; 
Остваривања и заштите права запослених; Заснивања и прекид радног односа у државним органима. 

 

Практична настава:Упознавање са битним елементима материје наведене у садржају предмета, 

посебно у виду правних радионица на којима се у мањим групама обрађују практични проблеми заштите 

права радника са којима се у пракси запослени сусрећу. Практично презентовање и израда модела 

уговора о раду као и потребне одлуке везане за сам процес рада. Припрема колоквијума и испита. 

Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

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) презентационе  за презентовање и израда модела уговора о раду;  (3) дискусионе, за реализацију 

правних радионица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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