
Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм  Мастер академске студије права- Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Европско радно право  
Наставник (за предавања) Проф. др Горан Обрадовић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Асс. Марија Драгићевић 
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способности у 
тумачењу и примени европских радноправних стандарда, као и овладавање 
методима, поступцима и процесима за њихову имплементацију, овладавање 
научним методима у изучавању релевентних извора европског радног права. 

Исход 
предмета 

Очекује се да студент: схвати организацију европског радног права; усвоји основне 
елементе правне логике европских стандарда рада; развије способност да 
аргументовано и компетентно расправља о хармонизацији нашег радноправног 
система са европским; развије способност систематичног приступа правним 
проблемима, као и да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи 
на међународна решења, влада кључним терминима, појмовима и радноправним 
категоријама. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Конценпције и дефиниције европског радног права; извори и примена европског 
радног права; Европско некомунитарно радно право-извори права; Заштита права у 
европском некомунитарном радном праву - Суд правде Европске уније; извори 
европског некомунитарног радног права-Европска конвенција о заштити права 
човека и основних слобода; Европска социјална повеља (садржина, механизам 
контроле и заштита социјалних права); Извори комунитарног радног права; Начела и 
развојне фазе европског радног права; Европско индивидуално радно право; 
Европско колективно радно право (социјални дијалог, колективно преговарање, 
Европски савет запослених-партиципација); Елементи европског права социјалне 
сигурности - правило координације; Европски модел пензијског и инвалидског 
осигурања и заштита не/запослености. 

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

Приказ и анализа европских комунитарних и некомунитарних радног права;  
Анализа праксе Суда правде Европске уније и Европског суда за људска права; 
Вежбање у сачињавању појединачних правних аката из области европског радног 
права. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 1       

Методе 
извођења 
наставе 

- предавања  
- вежбе  
- часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)  
- 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 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     


