Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Пословна економија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Радно право
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Циљ
предмета

Изборни

Упознавање студената са основним појмовима из радног права. Указивање на значај радног законодавства
у обезбеђивању правне сигурности запошљених и послодаваца, нагласити новине у радном законодавству
у односу на ранији систем радног права.

Оспособљеност студената да схвате и решавају радно правне спорове, као посебне односе
између радника и послодавца, са становишта нових законских решења, те схватити значај
синдиката у заштити права радника.

Исход
предмета
Садржај предмета
Појам и предмет радног права; начела радног права; извори радног права; однос радника и
послодавца; права и обавезе радника; права и обавезе послодаваца; уговор о раду и његове
модификације; заснивање радног односа; пробни рад; приправници; радно време; одмори и
одсуства; осудство са рада; зарада, накнада и друга примања; заштита радника; одговорност
радника; поступак за утврђивање повреда радних обавеза; материјална одговорност радника;
престанак радног односа; престанак потреба за радом радника; заштита радника; колективни
уговор; улога синдиката; посебне врсте уговора о раду; улога државних органа у области рада.
Теоријска
настава
Обухвата: присуство на суђењима на којима се решавају радни спорови; посета успешним
Практична предузећима и Установама; анализа позитивноправних аката из ове области, сачињавање
настава
уговора о раду.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
2
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
Методе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
50
колоквијуми
20
семинари
15

