
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске  студије права 
Назив предмета  Радно право 
Наставник (за предавања)  Проф. др Горан Обрадовић 

 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Проф. др Горан Обрадовић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  Проф. др Горан Обрадовић 
Број ЕСПБ  12 Статус предмета   изборни 
Услов   
Циљ 
предмета 

 Развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способноси у тумачењу 
и примени правних правила у области радног права, развијање креативних способности 
и овладавање методима, поступцима и процесима истраживања радноправних 
принципа и института, овладавање специфичним правним вештинама у систему 
 заштите и развоја права из радних односа. 

Исход 
предмета 

 Схватање генезе, структуре и природе радног односа; усвајање  
основних појмова и стандарда националног и међународног радног права;  
развијање способности за аргументовану и промишљењу дискусију у  
области радних односа и социјалног осигурања;  развијање систематичног 
 приступа правним проблемима и способности нуђења критичких и  
аналитичких одговора у делу који се односи на радноправне проблеме. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

  
Радно право као грана права;  Општа и основна питања; Настанак и развој;  
Основна начела; Извори права; Домаћи извори; Међународни извори;  
Радни однос-појам и диференцирање; Права и обавезе из радног односа; 
Одговорност субјеката радног односа; Колективно радно право;  

Остваривање и заштита права из радног односа;  Заснивање радног односа;   
Колективно преговарање;  
Поступак за остваривање права из радног односа;  
Методи решавања радних спорова (судски и вансудски);  

Дисциплинска одговорност; 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

  

Литература 



1  1. П. Јовановић, Радно право, Правни факултет у Новом Саду, 2012. 
2  Б. Лубарда, Радно право, Правни факултет у Београду, 2012.  
3  А. Равнић, Основе радног права-домаћег, успоредног, међународног, Правни факултет у 

Загребу, 2004  
4   
5   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
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Методе 
извођења 
наставе 

-  предавања 
- вежбе 
- часови семинара 
- индивидуалне консултације 
- истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 10 писмени испит  50 

практична настава  10 усмени испит  50 
колоквијуми  20     
семинари  10     
Списак тема по недељама 
1 Наука о радном праву. Појам и облици науке 

радног права 
      

2  Филозофија о појму права и радног права       
3  Политика рада       
4  Рад, појам, подела и систем радног права       
5  Уставна начела о раду       
6  Ропски и присилни рад       
7 Појам и предмет радног права       
8  Дефиниција права и радног права       
9  Правна природа радног права       
10 Подела и систем радног права       
11  Појединачно, колективно и синдикално радно 

право  
      

12   Приватно и јавно право       
13  Систем радног права       
14  Радно право и сродне дисциплине       
15  Индустријски односи и радно право       

 
 


