
ОБЛАСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА  

ПРАВНА ПРИРОДА ЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА И ПРАВНА  

ПРИРОДА РАДНОГ ОДНОСА  

 

1. Појам економских и социјалних права  

2. Недељивост људских права – међусобни однос људских права „прве“ и „друге“  

генерације  

3. Порекло, развој и перспективе спора о правној природи економских и  

социјалних права  

4. Гарантије економских и социјалних права у изворима права унутрашњег  

порекла  

5. Универзалне међународне гарантије економских и социјалних права 

6. Нормирање економских и социјалних права под окриљем Међународне  

организације рада 

7. Регионалне међународне гарантије економских и социјалних права 

8. Забрана дискриминације у остваривању економских и социјалних права 

9. Надзор над поштовањем економских и социјалних права 

10. Право на рад и слобода рада 

11. Право на заштиту од неоправданог отказа 

12. Право на социјалну сигурност 

13. Посебна заштита лицâ са инвалидитетом 

14. Концепције радног односа  

15. Садржина правне субординације у радном односу 

16. Функције правне субординације у радном и социјалном праву  
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