
Списак области за припрему испита из предмета  

Извори радног права 

 

 

1. Појам и могуће класификације изворâ радног права 

2. Хијерархија изворâ радног права и начело in favorem laboratoris 

3. Акти Организације уједињених нација као извори радног права  

4. Инструменти Међународне организације рада као извори радног права 

5. Извори некомунитарног радног права – Европска конвенција за заштиту 

људских права и основних слобода, (Ревидирана) Европска социјална повеља 

6. Извори радног права Европске уније  

7. Двострани међународни уговори као извори радног права – билатерални 

уговори о запошљавању и социјалном осигурању 

8. Устав као извор радног права 

9. Закони као извор радног права 

10. Однос општег, посебних и специјалних закона у контексту плурализма режима 

радних односа 

11. Подзаконски акти као извор радног права 

12. Аутономни извори радног права 

13. Правна природа и врсте колективних уговора 

14. Нормативни и облигациони део колективног уговора 

15. Нормативна власт послодавца 

16. Правна природа правилника о организацији и систематизацији послова 

17. Правилник о раду 

18. Кодекси понашања 

 

Полазна литература за припрему испита: 

 

- Бранко Лубарда, Радно право: Расправа о достојанству на раду и социјалном  

дијалогу, Правни факултет Универзитета у Београду – Центар за издаваштво, 

Београд, 2013. или 2020., стр. 197-255. и 878-925 (сигнатура у факултетској 

библиотеци је: III 167930);  

- Боривоје Шундерић, Право Међународне организације рада, Правни факултет  

Универзитета у Београду, Београд, 2001, стр. 3-14. и 95-140 (сигнатура у 

факултетској библиотеци је: 165234);  



- Бранко Лубарда, Европско радно право, ЦИД, Подгорица, 2004, стр. 39-50. и 79-

143 (сигнатура у факултетској библиотеци је: 165502);  

- Боривоје Шундерић, „Устав и радно право“, Радно и социјално право, бр. 1- 

6/2006, стр. 29-38 (сигнатура у факултетској библиотеци за овај часопис је: Р.  

2613, уз њу би требало затражити бр. 1-6 за 2006. годину); 

- Предраг Јовановић, Радно право, Правни  

факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2015, стр. 63-127 (сигнатура у  

факултетској библиотеци је: II 57383); 

- Љубинка Ковачевић, Нормирање социјалне сигурности у међународном праву,  

магистарска теза (необјављена), Правни факултет Универзитета у Београду,  

Београд, 2007, стр. 182-201 (сигнатура у факултетској библиотеци је: M 698); 

- Љубинка Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе,  

Правни факултет Универзитета у Београду – Центар за издаваштво, Београд, 2013, 

стр. 162-176. и 351-361 (сигнатура у факултетској библиотеци је: II 57781). 


