Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Основне академске студије права
Основне академске студије
Дисциплинско право
Проф. др Горан Обрадовић
Асс. Марија Драгићевић
Проф. др Горан Обрадовић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способности у
тумачењу и примени правних правила у области дисциплинског права, развијање
креативних способности, као и овладавање методима, поступцима и процесима
истраживања принципа и института дисциплинског права, овладавање специфичним
вештимама у систему дисциплинске одговорности и поступања.
Очекује се да студент: 1) схвати генезу, структуру и природу дисциплинске
одговорности; 2) усвоји основне елементе правне логике дисциплинског
права; 3) развије способност да аргументовано и компетентно дискутује у
области дисциплинског права; 4) развије способност систематичног приступа
правним проблемима, као и да понуди критичке и аналитичке одговоре у
делу који се односи решења у области дисциплинског права; 5) влада
кључним терминима, појмовима и категоријама дисциплинског права; 6)
развије способност анализе и синтезе, као и да утврди и повеже значајне и
релевантне претпоставке у области дисциплинског права и способност
решавања конкретних проблема.

Садржај предмета
Теоријска
Теоријска настава
настава
Појам дисциплинског права; материјално дисциплинско право-радна
дисциплина, радне обавезе, појам радне дисциплине, појам и елементи
дисциплинског дела (постојање радне дисцплине, напад на радну
дисциплину,
кривица;
процесно
дисциплинско
право-покретање
дисциплинског поступка, начела дисциплинског поступка, дисциплински
органи, дисциплинске мере; суспензија.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4

Практична настава
Услови дисциплинске одговорности; покретање и вођење дисциплинског поступка;
одлуке у дисциплинском поступку; извршење одлуке (општи и посебан режим).

А. Балтић, М. Деспотивић, Основи радног права Југославије, Савремена
администрација, 1981.
П. Јовановић, Радно право, Правни факултет у Новом Саду, 2012.
Б. Лубарда, Радно право, Правни факултет у Београду, 2012.
С. Ковачевић-Перић, Дисциплинска одговорност запослених, магистарска теза,
Правни факултет у Нишу, 2005.

5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
3
1
0
Методе
извођења
наставе

Остали часови

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
активност у току
10
писмени испит
предавања
практична настава
10
усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10
Списак тема по недељама
1
Одговорност субјеката рад. односа
2
Појам дисц.права. Радна дисциплина: појам и циљ
радне обавезе, однос радне дисц. И дисц. Власти према
хијерахијској власти. Основ и карактер дисц. права.
3
Схватање дисц. права у теорији. Појам дисцип.
одговорности. Разграничење дисц. одговорности од
других одговрности. Систем дисциплинске одговорности
4
Појам дисц. дела. Основни елелементи дисц. дела.
5
Деоба и одређеност дисц. дела. Однос дисц. дела
према другим деликтима.
6
Урачунљивост. Виност. Искључење дисциплинске
одговорности
7
Појам дисциплинске мере. Врсте дисциплинских мера.
Заједничке црте дисциплинског система мера у нашем

поена
50
50

8
9

10
11
12
13
14
15

праву. Гашење дисциплинске мере.
Појам дисциплинског процесног права. Субјекти
дисциплинског процесног права. Основна и општа
начела дисциплинског поступка.
Начело везаности дисциплинског поступка за закон.
Начело независности, истинитости и слободног
уверења. Начело двостепености. Начело усмености,
непосредности, јавности и контрадикторности. Право на
одбрану.
Дисциплинске санкције. Врсте дисциплинских санкција.
Суспензија
Правни лекови у дисциплинском поступку.
Другостепени дисциплински поступак.
Дисциплинска одговорност у уопштем режиму радних
односа.
Дисциплинска одговорност државних службеника.
Дисциплинска одговорност осталих категорија лица у
радном односу.

