
ИСПИТНА ПИТАЊА - РАДНО ПРАВО

Испитна питања се припремају на основу уџбеника проф. др Бранка Лубарде, УВОД 
У РАДНО ПРАВО СА ЕЛЕМЕНТИМА СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА, Центар за 
издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2015, 2016  или 
2017, 2018, 2019 или 2021.
1. Појам и предмет радног права (индивидуални и колективни радни однос)
2. Битна и друга обележја индивидуалног радног односа
3. Подела радног права
4. Називи за радно право и значај радног права
5. Циљеви радног права
6. Субјекти радног односа
7. Запослени и врсте запослених
8. Послодавац  и врсте послодаваца
9. Синдикати запослених
10. Удружења послодаваца
11. Начела радног права
12. Начело слободе рада
13. Начело једнакости шанси и поступања (недискриминације)
14. Начело повољности за запослене
15. Начело трипартизма
16. Настанак и развој радног права
17. Извори радног права
18. Извори радног права међународног порекла
19. Документи ОУН
20. Конвенције и препоруке Међународне организације рада
21. Контрола примене конвенција и препорука МОР-а
22. Извори некомунитарног радног права (Ревидирана европска социјална

повеља)
23. Извори комунитарног радног права (ЕУ)
24. Извори хетерономног радног права
25. Устав као извор радног права
26. Закон као извор радног права
27. Извори аутономног радног права
28. Колективни уговор о раду као извор радног права
29. Правилник о раду као извор радног права
30. Место и значај радног права у систему права
31. Однос радног и уставног права
32. Однос радног и облигационог права
33. Однос радног и компанијског права
34. Однос радног и управног права
35. Право на рад
36. Услови за заснивање радног односа (општи и посебни)
37. Сметње за заснивање радног односа
38. Услови за заснивање радног односа странаца и лица без држављанства
39. Радни однос државних службеника и намештеника



40. Радна књижица
41. Начело јавног оглашавања слободних послова
42. Национална служба за запошљавање
43. Приватне агенције за запошљавање
44. Уговор о раду
45. Врсте уговора о раду
46. Уговор о раду на неодређено и одређено време
47. Уговор о раду с обзиром на трајање радног времена
48. Уговор о пробном раду
49. Уговор о приправничком раду
50. Уговор о раду ван пословних просторија послодавца
51. Уговор о раду са кућним помоћним особљем
52. Уговори којима се не заснива радни однос
53. Уговор о делу – разлике и сличности са уговорм о раду
54. Трилатерални уговор о раду – привремени рад
55. Уговор о заступању и посредовању
56. Уговор о допунском раду
57. Уговор о ангажовању директора
58. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању
59. Ступање на рад
60. Фактички рад(ни однос)
61. Заштита здравља и безбедности на раду – врсте мера заштите
62. Обавезе послодавца у погледу заштите здравља и безбедности на раду
63. Обавезе запослених у погледу заштите здравља и безбедности на раду
64. Служба медицине рада и одбор за заштиту здравља и безбедности на раду
65. Посебна заштита запослених жена
66. Посебна заштита омладине (малолетних запослених)
67. Посебна заштита лица са инвалидитетом
68. Право на зараду
69. Право на накнаду зараде
70. Примања запосленог која немају карактер зараде, односно накнаде зараде
71. Исплата зараде
72. Заштита потраживања запослених у случају стечаја послодавца
73. Радно време
74. Ноћни рад
75. Скраћено радно време
76. Рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)
77. Распоред и прерасподела радног времена
78. Право на одмор (паузу) у току рада
79. Право на дневни одмор
80. Право на недељни одмор
81. Право на годишњи одмор
82. Право на одуство уз накнаду зараде (плаћено одсуство)
83. Право на одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство)
84. Мировање радног односа
85. Право на одустсво у дане државних, верских и других јавних празника



86. Право на стручно усавршавање и оспособљавање
87. Напредовање на раду
88. Реорганизација послодавца и правни положај запослених
89. Правни положај запослених у случају промене послодавца
90. Правни положај у случају стечаја
91. Правни положај запослених у случају престанка потребе за послом (права

тзв. вишка запослених)
92. Дисциплинска одговорност
93. Повреде радних обавеза
94. Повреда обавезе извршавања рада
95. Повреда обавеза према имовини послодавца
96. Повреда обавезе дисциплине понашања
97. Дисцилински орган и поступак (застарелост покретања и вођења поступка)
98. Врсте дисциплинских санкција
99. Удаљење са рада
100. Евиденције о изреченим дисциплинским санкцијама и брисање из евиденције
101. Одговорност за штету
102. Имовинска одговорност запосленог према послодавцу
103. Имовинска одговорност запосленог према другом запосленом
104. Имовинска одговорност запосленог према трећем лицу
105. Одговорност послодавца за штету коју претрпи запослени
106. Накнада имовинске и неимовинске штете
107. Престанак радног односа
108. Престанак радног односа на иницијативу запосленог
109. Споразумни престанак радног односа
110. Престанак радног односа по сили закона
111. Престанак радног односа од стране послодавца
112. Обавезе послодавца и запосленог у вези са престанком радног односа
113. Заштита права из радног односа
114. Инспекција рада – организација и надлежност
115. Иснпекцијски поступак и мере
116. Појам радног спора (индивидуални и колективни радни спор)
117. Судска заштита права
118. Алтернативно решавање радних спорова - арбитража за индивидуалне радне

спорове
119. Појам и врсте колективних права
120. Колективна права запослених
121. Колективна права послодаваца
122. Право на синдикално удруживање и начела организовања
123. Услови за оснивање и регистрација синдиката
124. Репрезентативност синдиката
125. Услови за рад синдиката код послодавца
126. Посебна заштита радничких представника (Конвенција МОР-а бр. 135)
127. Услови за оснивање и регистрација удружења послодаваца
128. Репрезентативност удружења послодаваца
129. Право на колективно преговарање (у ужем и ширем смислу)



130. Правна природа колективног уговора о раду
131. Облигациони део колективног уговора о раду (клаузуле синдикалне

сигурности, клаузуле очувања радног мира)
132. Нормативни део колективног уговора о раду
133. Врсте колективних уговора о раду
134. Међусобни однос колективних уговора о раду (in favor laborem)
135. Непосредно дејство и проширење колективног уговора о раду
136. Колективни радни спор (правни и интересни)
137. Методи мирног решавања колективних радних спорова
138. Мирење и посредовање
139. Арбитража (правна, интересна, последње понуде)
140. Јавне агенције за мирење и посредовање
141. Право на штрајк – концепт
142. Организатор штрајка
143. Најава штрајка
144. Природа захтева (циљеви штрајка)
145. Право на штрајк у виталним службама (минимум процеса рада)
146. Врсте штрајка
147. Генерални штрајк
148. Престанак штрајка
149. Правне последице законитог штрајка
150. Правне последице незаконитог штрајка
151. Право на бојкот
152. Право на штрајкачку стражу/пикетинг
153. Право послодавца на искључење са рада/локаут
154. Врсте локаута
155. Правне последице локаута
156. Право на партиципацију запослених – информисање, консултовање,

саодлучивању
157. Савет запослених
158. Партиципација запослених у управи послодавца
159. Појам социјалног права
160. Предмет социјалног права – социјалноправни однос
161. Субјекти социјалног права
162. Појам и врсте осигураника
163. Појам и врсте осигураних лица
164. Носилац осигурања – фондови социјалног осигурања
165. Начела права социјалног осигурања
166. Настанак и развој социјалног права
167. Савремени системи социјалне сигурности
168. Извори социјалног права
169. Однос социјалног права и других грана права
170. Основна права из здравственог осигурања
171. Право на здравствену заштиту
172. Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
173. Право на накнаду трошкова превоза



174. Основна права из пензијског и инвалидског осигурања
175. Право на старосну пензију
176. Право на инвалидску пензију
177. Право на породичну пензију
178. Права по основу телесног оштећења
179. Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
180. Основна права из осигурања за случај незапослености
181. Право незапосленог лица на новчану накнаду
182. Право незапосленог лица на здравствено и пензијско осигурање
183. Остваривање, коришћене и заштита права по основу социјалног осигурања
184. Право социјалне заштите


