
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије 
Назив предмета КОЛЕКТИВНО РАДНО ПРАВО  Колективно радно право 
Наставник (за предавања 
 

 Проф. др Александар Петровић 
Проф. др Горан Обрадовић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   Проф. др Горан Обрадовић 
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 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 области 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 

 Подела и систем радног права; Појединачно, колективно и синдикално радно 
право; 
  Колективно радно право: појам и садржина;   Колективно радно право: појам и 
садржина; 
 Синдикалне слободе и права; Послодавачке организације; Односи између 
радничких и  
послодавачких организација; Учешће радника у управљању; Колективно 
преговарање; 
Учешће у финансијској користи предузећа; Колективни радни спорови: појам, врсте, 
 историјски осврт; Решавање колективних радних спорова мирним путем; 
 Упоредноправна решења у о области мирног решавања колект. радних спорова; 
Штрајк: истријски развој и упоредни преглед; Правни режим штрајка и правне 
последице штрајка. 
 
 
 
 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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5   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски 

истраживачки рад 
Остали часови 

          

Методе 
извођења 
наставе 

- предавања;  
- семинари; 
-други облици активне наставе 

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

  писмени испит   

практична настава   усмени испит   
колоквијуми       
семинари       
Списак тема по недељама 
1         
2  Државно и професионално радно 

право 
      

3  Појединачно, колективно и 
синдикално радно право 

      

4   Колективно радно право: појам и 
садржина 

      

5  Синдикалне слободе и права       
6  Послодавачке организације       
7  Односи између радничких и 

послодавачких организација 
      

8  Учешће радника у управљању        
9  Колективно преговарање       
10  Учешће у финансијској користи       



предузећа 
11  Колективни радни спорови: појам, 

врсте, историјски осврт 
      

12  Решавање колективних радних 
спорова мирним путем 

      

13  Упоредноправна решења у о 
области мирног решавања колект. 
радних спорова 

      

14  Штрајк: истријски развој и 
упоредни преглед 

      

15  Правни режим штрајка и правне 
последице штрајка. 

      

 


