
СПИСАК ОБЛАСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ  

ПРЕДМЕТА РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО 

 

 

Испит се припрема на основу књиге проф. др Бранка Лубарде  Радно 

право – Расправа о социјалном дијалогу и достојанству на раду, друго 

издање (Правни факултет Универзитета у Београду – Центар за 

издаваштво, Београд, 2013. или 2020.). За припрему области под бројевима 

18 и 19 користи се уџбеник проф. др Бранка Лубарде Увод у Радно право, 

четврто, пето или шесто издање (Правни факултет Универзитета у 

Београду, Београд, 2016, 2017, 2018, 2019. или 2021.). 

 

 

1. Појам радног права (Дефиниција, називи и подела радног права) 

2. Предмет радног права – радноправни однос (Битна и друга 

обележја радног односа; Најважније концепције радног односа) 

3. Циљеви радног права 

4. Субјекти радног права 

5. Начела радног права (Начело слободе рада; Начело једнакости у 

запошљавању и на раду; Начело повољности за запослене; Начело трипартизма) 

6. Место и значај радног права у систему права  

7. Заснивање радног односа (Услови за заснивање радног односа; 

Правни основ за заснивање радног односа; Ступање на рад)  

8. Уговор о раду (Појам и правна природа уговора о раду; Настанак 

и развој уговора о раду) 

9. Врсте уговора о раду (Уговори о раду с обзиром на трајање 

радног односа; Уговори о раду с обзиром на трајање радног времена; Уговори о 

раду закључени под условом; Уговори о раду с обзиром на место рада; Уговори 

којима се не заснива радни однос) 

10. Заштита здравља и безбедност на раду (Појам и концепт 

заштите здравља и безбедности на раду; Правни режим заштите здравља и 

безбедности на раду; Ризици на раду; Институционализација заштите здравља и 

безбедности на раду) 



11. Зарада, накнада зараде и друга примања (Појам и правни режим 

зараде; Начела плаћања запослених; Системи плаћања запослених) 

12. Радноправни положај запослених у случају престанка потребе за 

њиховим радом – колективно отпуштање  

13. Престанак радног односа (Основи престанка радног односа; 

Правни режим престанка радног односа; Обавезе послодавца и запосленог у 

вези са престанком радног односа) 

14. Дисциплинска одговорност запослених 

15. Заштита права из радног односа (Управна заштита; Квазисудска 

заштита; Судска заштита; Мирно решавање радних спорова) 

16. Право на удруживање запослених и послодаваца (Право на 

синдикално организовање и деловање; Право послодаваца на организовање и 

деловање) 

17. Право на партиципацију запослених – информисање, 

консултовање, саодлучивање (Појам партиципације запослених; Легитимност 

партиципације запослених; Правни режим партиципације запослених; Облици 

учешћа запослених у управљању) 

18. Општа питања социјалног права (Појам социјалног права; 

Предмет социјалног права; Субјекти социјалног права; Начела права социјалне 

сигурности; Настанак и развој социјалног права; Извори социјалног права; 

Однос социјалног права и других грана права) 

19. Пензијско и инвалидско осигурање – основна права. 

 

 

 


