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1. Рад и односи у раду (17-21)
2. Радни однос као правни облик вршења рада (21-25)
3. Предмет и метод радног права (25-27)
4. Појам и дефиниције радног права (27-29)
5. Значај и називи радног права. Место радног права у правном систему (29-33)
6. Стварање и развој радног права у свету до Првог светског рата (35-40)
7. Радно право између два светска рата (40-44)
8. Радно право после Другог светског рата (44-58)
9. Извори радног права (64-65)
10. Когентни домаћи извори радног права (65-68)
11. Аутономни домаћи извори радног права (68-69)
12. Колективни уговори о раду: појам, појава и уговорне стране (69-74)
13. Предмет, садржина, важење и поље примене колективног уговора о раду (74-76)
14. Врсте колективних уговора о раду (76-77)
15. Место колективних уговора о раду у структури домаћих извора радног права. 
Правна природа колективних уговора о раду (77-84)

16. Општи акти послодавца као извори радног права (84-85)
17. Међународна организација рада: стварање, статус и карактеристике (86-90)
18. Организациона структура, циљеви, начела функционисања и активности 
Међународне организације рада (90-97)

19. Конвенције и препоруке Међународне организације рада: уопште, доношење и 
обавезе држава чланица (97-100)

20. Ратификација, ступање на снагу и правно дејство међународних конвенција и 
препорука (100-102)

21. Контрола примене међународних конвенција и препорука (102-104)
22. Ревизија и отказивање међународних конвенција и препорука. Правна природа 
међународних конвенција рада (105-106)

23. Акти Организације уједињених нација као извори радног права (107-108)
24. Међудржавни уговори као извори радног права (108-113)
25. Акти Савета Европе као извори радног права (115-117)
26. Акти Европске уније као извори радног права: подела извора права ЕУ; изградња 
социјалне политике ЕУ као основе радног и социјалног права (117-121)

27. Право на рад: развој идеје; позитивно и негативно правно одређење права на рад 
(131- 135, 136-140)

28. Слобода рада (135-136)



29. Синдикалне слободе и права запослених и послодаваца (140-145) 
30. Синдикати запослених (145-150) 
31. Удружења послодаваца (151-152)
32. Правна и пословна способност синдиката и удружења послодаваца (152-154)
33. Начело недискриминације и позитивне дискриминације у области рада (157-166)
34. Друштвенорадни однос (169-172)
35. Радноправни однос (172-186)
36. Рад ван радног односа: уговор о обављању привремених и повремених послова и 
уговор о делу (187-189)

37. Рад ван радног односа: уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и уговор 
о допунском раду (189-191)

38. Систематизација раднних места и услови за заснивање радног односа (195-203)
39. Сметње и начин заснивања радног односа (203-207)
40. Заштита права учесника у поступку заснивања радног односа (207-209)
41. Посебна правила у вези заснивања радног односа (209-218)
42. Клаузула забране конкуренције (218-220)
43. Распоређивање запослених (220-226)
44. Вишкови запослених (227-233)
45. Радно време: појам, регулисаност у међународном и домаћем праву и врсте радног 
времена (233-240)

46. Распоред и прерасподела радног времена (240-244)
47. Одмори (244-250)
48. Одсуства и празници (251-255)
49. Мировање радног односа (255-256)
50. Заштита запослених: општа заштита; заштита физичког интегритета запослених од 
штетног дејства услова рада; заштита моралног интегритета запослених (256-265) 

51. Забрана злостављања на раду: појам, врсте и регулисаност у међународном и 
регионалном радном праву (265-271)

52. Забрана злостављања на раду у праву Републике Србије (271-278)
53. Заштита запосленог као узбуњивача (278- 284)
54. Заштита личних података запосленог. Заштита од злоупотребе права (284-287) 
55. Кодекси професионалног и етичког понашања (287-291) 
56. Заштита омладине, инвалида и лица са погоршаним здравственим стањем и 
сметњама у вези са радом (291-293, 299-302)

57. Заштита жена и материнства у вези са радом (293-299)
58. Стручно образовање и професионална оријентација (303-309) 
59. Зараде, накнаде и остала примања запослених (310-319, 322-323) 
60. Минимална зарада (319-322)
61. Потраживања запослених у случају стечајног поступка (324-329) 
62. Права запослених код промене послодавца (329-331) 
63. Дисциплинска одговорност (332-335) 
64. Удаљење запосленог са рада (335-338) 
65. Одговорност запосленог за штету причињену послодавцу или трећем лицу (339-
343)

66. Одговорност послодавца за штету причињену запосленом или трећем лицу (343-
347)

67. Престанак радног односа: општа питања и престанак радног односа у 
међународном праву (347-350)

68. Елементи института престанка радног односа у нашем праву. Случајеви престанка 
радног односа (351-353)



69. Престанак радног односа истеком рока за који је заснован. Престанак радног 
односа навршетком година живота и стажа. Споразумни престанак радног односа. 
Отказ од стране запосленог (353-355)

70. Отказ од стране послодавца. Случајеви давања отказа (355-361)
71. Поступак у случају отказа и окончање поступка у случају отказа (361-364)
72. Посебна заштита од отказа уговора о раду. Отказни рок (364-366)
73. Престанак радног односа по сили закона (367-373)
74. Обавезе послодавца и права запосленог поводом престанка радног односа. Правне 
последице престанка радног односа (374-375)

75. Остваривање права из радног односа (376-378)
76. Индивидуални радни спор. Заштита појединачних права споразумним, односно 
арбитражним путем (378-381)

77. Судска заштита појединачних права (381-383)
78. Инспекцијска заштита појединачних права кроз надзор над применом прописа у 
области рада (384-387)

79. Радни односи у иностранству (388-391)
80. Радни односи са страним држављанима (391-393)
81. Радни односи у државним органима (394-400)
82. Одговорност државних службеника (400-404)
83. Престанак радног односа државног службеника (404-405)
84. Колективна права запослених (405-406)
85. Колективни радни спорови (406-409)
86. Социјални дијалог и његове карактеристике (409-414)
87. Право на учешће (партиципацију) запослених у одлучивању (415-419)
88. Право на колективно преговарање и права у вези са решавањем колективних 
радних спорова (420-427)

89. Штрајк у међународном праву (428-430)
90. Штрајк у праву Србије (430-435)
91. Други методи притиска запослених у решавању колективних радних спорова и 
локаут (435-438)

92. Појам (права) социјалног осигурања. Социјални ризик (439-442)
93. Први облици социјалног осигурања. Факултативно и обавезно социјално осигурање
(442-447)

94. Развој социјалног осигурања у нашој земљи (447-453)
95. Међународно уређење социјалног осигурања. Међудржавно уговорно уређење 
социјалног осигурања (453-457)

96. Општа начела социјалног осигурања. Гране социјалног осигурања (457-463)
97. Осигурање за случај незапослености (439-441)
98. Права по основу осигурања за случај привремене незапослености (463-468)
99. Врсте и опсег здравственог осигурања (468-470)
100. Организација здравственог осигурања. Финансирање здравственог осигурања 
(470-473)

101. Посебна начела здравственог осигурања. Права из обавезног здравственог 
осигурања и услови за њихово остваривање (473-474)

102. Право на здравствену заштиту. Садржај права на здравствену заштиту (474-478)
103. Коришћење здравствене заштите (478-481)
104. Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад. Круг лица која 
имају право на накнаду зараде и других примања. Режим коришћења права на накнаду
зараде. Право на накнаду трошкова превоза (481-485)



105. Остваривање и заштита права из здравственог осигурања. Накнада штете у 
спровођењу здравственог осигурања (485-487)

106. Смисао и појам пензијског и инвалидског осигурања, организација, матична 
евиденција и финансирање (487-490)

107. Добровољно пензијско и инвалидско осигурање (490-492)
108. Старост и инвалидност као осигурани ризици у пензијском и инвалидском 
осигурању (492-493)

109. Телесно оштећење, потреба за помоћи и негом другог лица и смрт као осигурани 
ризици (493-496)

110. Повреда на раду и професионална болест (497-498)
111. Круг лица обухваћених обавезним пензијским и инвалидским осигурањем (498-
500)

112. Пензијски стаж (500-504)
113. Право на старосну пензију. Услови за стицање права (504-506)
114. Висина старосне пензије (506-508)
115. Право на превремену старосну пензију (508-510)
116. Право на инвалидску пензију. Услови за остваривање права (510)
117. Утврђивање инвалидске пензије (510-511)
118. Права по основу телесног оштећења и право на новчану накнаду за помоћ и негу 
другог лица (511-512)

119. Права поводом смрти (512-516)
120. Усклађивање пензија и новчаних накнада. Остваривање и коришћење права из 
пензијског и инвалидског осигурања (516-519)

121. Накнада штете у вези са остваривањем и коришћењем права из пензијског и 
инвалидског осигурања (519-520)

122. Права у области друштвене бриге о деци (Ово питање није обрађено у уџбенику, 
већ на часовима предавања и вежби. За спремање студенти могу користи Закон о 
финансијској подршци породици са децом - "Сл. гласник РС", бр. 113/2017).
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