Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.15
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Радно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Милутин Л. Ђуричић Сарадник: Арсен Б. Јовановић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама, IV семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:Положен испит из предмета Историја правних институција
Циљ предмета:
Упознавање са основним питањима радног права, колективном и индивидуалном уговору о раду у
модерном значењу као и односима између послодавца и радника (појам радног односа; правно уређивање
радних односа; који су општи и посебни услови који се морају задовољити приликом заснивања радног
односа; појам уговора о раду; радно време; одмори).
Исход предмета:
Студент би требало да може да покаже разумевање основних појмова из области радног права (радни
однос, уговор о раду, колективни уговори, радно време, социјално осигурање); да може да објасни однос
појма индивидуалног и колективног уговора о раду; да може да уз правну аргументацију на основу
чињеничног стања пружи правни савет за заштиту права из радног односа; да може уз помоћ
одговарајућег правног извора (закон о раду и колективни уговор) састави индивидуални уговор о раду.
Садржај предмета:
• Уводна питања: Појам и предмет радног права
• Начела радног права
• Извори радног права
• Радни односи: Појам радног односа
• Колективни уговори
• Заснивање и начини заснивања радног односа; Специфични радни односи
• Заснивање радног односа са страним држављанима
• Уговор о правима и обавезама директора
• Накнада штете
• Радно време; Одмори и одсуства
• Заштита на раду; Заштита на раду по међународним конвенцијама; Мере заштите на раду
• Повреде на раду и професионалне болести
• Права по основу повреде на раду и професионалне болести
• Радни односи у државним органима
• Социјално осигурање
• Здравствено и пензијско-инвалидско осигурање
Практична настава: Путем вежби студенти ће се непосредно упознавати са правним документимазаконима колективним уговорима и општим актима предузећа као што су оснивачка акта правилници,
уговори о раду идр.
Литература:
а) основна: Срдић, М.: Радно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006.;
б) додатна: Брковић, Р.: Радно право, Пројурис, Приврeдни саветник, Београд, 2003.; Ивошевић З.: Радно
право, Правни факултет Универзитета Унион: Службени гласник, Београд, 2007.; Закон о раду (Сл.
гласник РС бр. 24/05, 61/05).
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе
Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни радови, интерактивни облици
наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени
испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

