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ОБАВЕЗНА ИСПИТНА ПИТАЊА 

1. Аутономно право као самостална правна дисциплина (појам, обележја, садржина, предмет 

и метод); 

2. Однос Аутономног права према другим правним дисциплинама; 

3. Главна значења израза аутономно право; 

4. Настанак и развој аутономног права; 

5. Претпоставке аутономног права; 

6. Улога и значај аутономног права; 

7. Карактеристична схватања о појму аутономног права; 

8. Како аутономно право може да се сазна, одреди и дефинише; 

9. Заједничко у појму државног и аутономног права; 

10. Проширени и сужени појам аутономног права; 

11. Обележја аутономног права; 

12. Подела аутономног права; 

13. Однос државног и аутономног права у светлу независности права од државе; 

14. Однос државног и аутономног права у светлу зависности права од државе; 

15. Међусобни утицај државног и аутономног права; 

16. Зависно и независно аутономно право; 

17. Врсте зависног аутономног права према степену самосталности од државног права; 

18. Обичајно право; 

19. Црквено право; 

20. Статутарно, градско и земаљско право; 



21. Еснафско (цеховско) право и право гилди; 

22. Трговачко и међународно право; 

23. Настанак и развој аутономног права рада; 

24. Појам и обележја аутономног права рада; 

25. Социјално право; 

26. Синдикално право; 

27. Послодавачко право; 

28. Задружно право; 

29. Главни формални извори аутономног права рада; 

30. Појам и природа колективног уговора о раду; 

31. Обележја колективних уговора о раду; 

32. Правно важење и врсте колективних уговора о раду; 

33. Правно дејство колективних уговора о раду; 

34. Уговор у предузећу; 

35. Статут и друга правила предузећа; 

36. Наднационални извори аутономног права рада; 

37. Извори аутономног права рада у Србији; 

39. Начела за уређивање односа извора аутономног права рада; 

40. Однос извора аутономног права рада у правном систему; 

41. Нормативни појам законитости у аутономном праву; 

42. Заштита законитости у аутономном праву рада; 

43. Решавање колективних радних спорова као средство за заштиту законитости; 

44. Аутономно право рада у системима права на Западу; 

45. Аутономно право рада у бившим системима права на Истоку и у СФРЈ; 

46. Аутономно право рада у системима права земаља у транзицији; 



47. Мултидисциплинарне теорије као подлога аутономном праву идентитета; 

48. Вишезначност савремене аутономије; 

49. Индивидуални и колективни аутономни идентитет (титулари, права и средства); 

50. Светска држава, аутономија идентитета и цивилно друштво. 

 

Напомене: 

1) Питања обухватају целокупну материју у књизи и распоређена су по два на свакој 

испитној цедуљи; 

2) Прво испитно питање односи се на материју у књизи која је на приложеном испитном 

списку обухваћена од првог до дведесет петог питања (1–25), а друго испитно питање на 

материју која је обухваћена од двадесет шестог до педесетог питања (26–50); 

3) На испиту ће додатно бити вредновани квалитетно написани и успешно одбрањени 

семинарски радови, стручна саопштења и друге врсте сличних активности из предмета 

Аутономно право. 

 


