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1. Појам, назив и предмет радног права (21-23) 

2. Методи и подела радног права (23-25) 

3. Место радног права у правном систему и однос радног права са другим 

гранама права (26-35) 

4. Настанак и развој радног права (36-39) 

5. Настанак и развој радног права у предратној Србији и у Југославији (39-

43) 

6. Појам и унутрашњи когентни извори радног права (44-48) 

7. Аутономни извори радног права (48-50) 

8. Акти ОУН  (50-51) 

9. Међународна организација рада (МОР) - општа питања, статус, обележја и 

организација (51-55) 

10. Акти Међународне организације рада (55-57) 

11. Контрола примене конвенција и препорука МОР-а (57-60) 

12. Акти регионалних организација као извори радног права (60-63) 

13. Билатерални уговори као извори (63-64) 

14. Слобода рада (65-66; 69-70) 

15. Право на рад (70-71) 

16. Једнакост у запошљавању (71-75) 

17. Слобода удруживања (75-77) 

18. Начело социјално-материјалне сигурности запослених. Начело 

јединствености система радних односа. Начело повољности за запослене. 

Начело трипартизма (77-80) 

19. Појам и обележја радног односа (81-84) 

20. Субјекти радног односа (84-85) 

21. Уговор о раду као правни основ заснивања радног односа (85-91) 



22. Измена уговора о раду (анекс уговора о раду) (91-93) 

23. Однос уговора о раду према другим уговорима (93-94) 

24. Фактички радни однос (94-96) 

25. Рад ван радног односа - привремени и повремени послови (98-105) 

26. Рад ван радног односа - уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању 

и усавршавању, уговор о допунском раду (105-108) 

27. Основна права и обавезе субјеката радног односа (111-113) 

28. Појам и услови за заснивање радног односа (114-119). Ступање на рад 

(125). 

29. Сметње за заснивање радног односа (119) 

30. Услови за заснивање радног односа странаца и лица без држављанства 

(120) 

31. Услови за заснивање радног односа у државним органима (121-125) 

32. Радно ангажовање директора (120-121). Пробни рад (125-126) 

33. Приправници. Волонтери (126-129) 

34. Радни однос на одређено време. Радни однос за обављање послова с 

повећаним ризиком (130-131) 

35. Радни однос с непуним радним временом. Радни однос за обављање 

послова ван просторија послодавца. Радни однос с кућним помоћним 

особљем (131-133) 

36. Појам и врсте радног времена. Прековремени рад (134-137) 

37. Распоред и прерасподела радног времена. Ноћни рад и рад у сменама (137-

139) 

38. Клаузула забране конкуренције (66-69) 

39. Одмори (140-145) 

40. Одсуства (145-146) 

41. Мировање радног односа (146-147) 

42. Заштита физичког интегритета запосленог (149-158) 

43. Забрана злостављања на раду (158-163) 

44. Заштита личних података запосленог (163-165) 

45. Посебна заштита омладине. Посебна заштита жена (166-170) 

46. Посебна заштита особа са инвалидитетом и запослених са здравственим 

сметњама. Посебна заштита родитеља и лица која пружају негу или 

посебну негу деци или другим особама (170-171) 

47. Посебна заштита узбуњивача (172) 

48. Право на зараду и структура зараде (175-178) 

49. Накнада зараде. Накнада трошкова и друга примања запосленог (179-180) 

50. Минимална зарада (180-182) 

51. Систем плата у државном сектору (183-184) 



52. Потраживања запослених из радног односа по основу стечаја (185-189) 

53. Права запослених у случају промене послодавца (190-192) 

54. Вишак запослених (193-195) 

55. Појам и концепт дисциплинске одговорности (196-201) 

56. Удаљење запосленог са рада (201-203) 

57. Дисциплинска одговорност државних службеника (203-205) 

58. Појам материјалне одговорности. Одговорност запосленог за штету 

проузроковану послодавцу или трећем лицу (206-209) 

59. Одговорност послодавца за штету коју претрпи запослени (209-210) 

60. Појам прекршајне и кривичне одговорности (210-213) 

61. Појам и основи престанка радног односа (214-215) 

62. Престанак радног односа по сили закона (215-222) 

63. Споразумни престанак радног односа (222-224). Престанак радног односа 

на иницијативу запосленог (231-232) 

64. Престанак радног односа на иницијативу послодавца (224-231) 

65. Sui generis основи престанка радног односа (233-234) 

66. Поступак у случају остказа (234-236) 

67. Правне последице незаконитог престанка радног односа (236-240) 

68. Престанак радног односа државних службеника (240-241) 

69. Појам, настанак и битни елементи индивидуалног спора (242-245) 

70. Заштита индивидуалних права запослених код послодавца, Агенције за 

мирно решавање радних спорова и пред Фондом солидарности (246-249) 

71. Заштита индивидуалних права запослених пред судовима опште 

надлежности (249-251) 

72. Заштита индивидуалних права запослених пред судовима посебне 

надлежности и пред Уставним судом (251-255) 

73. Заштита индивидуалних права запослених пред Европским судом за 

људска права (255-257) 

74. Инспекцијска заштита (257-260) 

75. Појам и предмет колективног радног права и колективни радни односи 

(263-264) 

76. Право на синдикално организовање - општа разматрања и међународне 

гаранције (265-271) 

77. Појам, услови за оснивање и регистрација синдиката (271-273) 

78. Репрезентативност синдиката и удружења послодаваца (273-277) 

79. Социјално-економски савет (277-278) 

80. Посебна заштита радничких представника (278-281) 

81. Право на колективно преговарање - општа разматрања и међународне 

гаранције (282-286) 



82. Појам и субјекти колективног уговора (286-288) 

83. Облигациони и нормативни део колективног уговора о раду (288-289) 

84. Важење колективног уговора о раду. Проширено дејство колективног 

уговора о раду (290-292) 

85. Појам и врсте колективних радних спорова (296-297) 

86. Најважнији принципи за решавање колктивних радних спорова (298-302) 

87. Методи мирног решавања колективних радних спорова (302-308) 

88. Јавне агенције за мирење и посредовање (308-309) 

89. Судско решавање колективних радних спорова (309-310) 

90. Концепт права на штрајк. Организатор штрајка и најава штрајка (311-313) 

91. Општи и посебан режим права на штрајк. Врсте штрајка (313-318) 

92. Престанак штрајка. Правне последице учешћа у штрајку (318-325) 

93. Право на бојкот, пикетинг  и локаут (325-328) 

94. Савет запослених (332-335) 

95. Појам и предмет социјалног права (339-341) 

96. Метод и субјекти социјалног права (342-343) 

97. Међународни извори социјалног права (343-346) 

98. Домаћи извори социјалног права (346-348) 

99. Начела социјалног права (348-350) 

100. Појам социјалног осигурања и социјални ризик (351-353) 

101. Системи социјалног осигурања (353-355) 

102. Појам и врсте здравственог осигурања (355-357) 

103. Осигуртана лица у здравственом осигурању и лица осигурана за друге 

случајеве (357-359) 

104. Право на здравствену заштиту (359-361) 

105. Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад и 

право на накнаду трошкова превоза (361-363) 

106. Накнада штете из здравственог осигурања (364-365) 

107. Појам и врсте пензијског и инвалидског осигурања (365-368) 

108. Обавезно осигурана лица у пензијском и инвалидском осигурању (368-

368) 

109. Пензијски стаж (369-371) 

110. Основна права из пензијског и инвалидског осигурања. Право на 

старосну и превремену старосну пензију (371-374) 

111. Право на инвалидску пензију (374-375) 

112. Право на породичну пензију (376-378) 

113. Права на основу телесног оштећења. Право на новчану накнаду за 

помоћ и негу другог лица. Право на накнаду погребних трошкова (378-

380) 



114. Накнада штете и остваривање права из пензијског и инвалидског 

осигурања (380-381) 

115. Појам осигурања за случај незапослености. Носиоци запошљавања 

(381-384) 

116. Активна политика запошљавања (384-386) 

117. Основна права из осигурања за случај незапослености (386-389) 

118. Поступак за остваривање права из обавезног осигурања за случај 

незапослености и евиденције у области запошљавања (390) 

119. Појам социјалне заштите (391-393) 

120. Корисници социјалне заштите (393-394) 

121. Право на социјалну заштиту и установе социјалне заштите (394-396) 

122. Права на финансијску подршку породици са децом (399-402) 

123. Права бораца, ратних, војних и цивилних инвалида и жртава рата (403-

405) 
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