
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Спцијалистичке струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Специјалистичке струковне студије  

Назив предмета  Дисциплинска одговорност запослених 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

 Изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

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 вештинама у систему дисциплинске одговорности и поступања. 

Исход 
предмета 

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 о институтимса из 
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 
настава 

Појам дисциплинског права; материјално дисциплинско право - радна дисциплина, 
радне обавезе, 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 санкције. 

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

Приказ и анализа домаћих извора дисциплинског права и праксе домаћих  
институција о дисциплинском кажњавању; Вежбање у сачињавању појединачних 
правних аката из области дисциплинског права;  Укључивање стручњака из праксе у 
практичне аспекте наставе како би се код студената успоставила јасна спознаја о 
практичним аспектима појединачних теоријских знања. 
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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 

 10 писмени испит  

практична настава  10 усмени испит  50 

Колоквијуми  20     

Семинари  10     

Списак тема по недељама 

1     Радна дисциплина - појам и циљ; 
Појам радне обавезе 

  

2     Дисциплинска одговорност - појам, 
значај, врсте и основна обележја 

  

3     Правни режим дисциплинске 
одговорности 

  

4   Субординација као основ 
дисциплинске одговорности 

 

5     Појам дисциплинског дела, радња 
повреде радне обавезе и елементи 
повреде; врсте повреде радне 
обавезе 

  

6     Услови и основ дисциплинске 
одговорности; Разлози који 
искључују дисциплинску 
одговорност 

  

7   Појам и врсте дисциплинских 
санкција; Дисциплинске санкције у 
домаћем општем режиму радних 
односа 

 

8     Дисциплински поступак: појам и 
смисао; Карактеристике отказног 
поступка у општем режиму радних 
односа 

  

9     Остваривање и заштита права 
запослених - заштита пред 
арбитром и арбитражом за радне 
спорове; заштита права пред 
надлежним судом (радни спор); 
заштита права пред инспекцијом 
рада; заштита права од стране 
самосталних и независних органа 
(квазисудска заштита) 

  

10     Дисциплинска одговорност   



државних службеника - повреде 
радне дисциплине, органи, 
поступак, дисциплинске казне, 
рокови застарелости, удаљење са 
рада, упис и брисање казни из 
кадровске евиденције 

11   Дисциплинска одговорност судија - 
разлози за престанак судијске 
функције, повреде радне 
дисциплине, органи, поступак и 
дисциплинске санкције против 
судија 

 

12     Дисциплинска одговорност јавних 
тужилаца - разлози за престанак 
јавнотужилачке функције, повреде 
радне дисциплине, органи, 
поступак и дисциплинске санкције 
против јавних тужилаца 

  

13     Дисциплинска одговорност 
запослених у Војсци Србије -
престанак професионалне војне 
службе, повреде радне 
дисциплине, органи, поступак и 
дисциплинске санкције против 
припадника Војске 

  

14     Дисциплинска одговорност 
запослених у полицији - разлози за 
престанак радног односа 
полицијских службеника, повреде 
радне дисциплине, органи, 
поступак и дисциплинске санкције 
против запослених у полицији 

  

15     Дисциплинска одговорност 
запослених у органима АП и 
јединица ЛС, запослених у 
образовним установама и 
установама за извршење кривичних 
санкција - повреде радне 
дисциплине, органи, поступак и 
дисциплинске санкције 

  

 


