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РАДНО ПРАВО 

 

Семестар: 6 

Статус предмета: О 

Фонд часова: 2+1 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Проф. др Мирјанић Жељко 

Сарадница: Гверо Санда, ма 

Услов за похађање: Нема условљености 

Електронска пошта наставника: z.mirjanic@pravobl.org 

Електронска пошта сарадника: s.gvero@pravobl.org 

Консултације: Послије наставе 

 

Опис предмета 

Радно право је позитивна грана права, теоријско-научна дисциплина и наставна дисциплина. Као 
једна од најживотнијих грана права има за циљ утврђивање, систематизовање и представљање 
општих правних норми којима се регулише радноправни статус радника. Предмет радног права су 
радни односи, као и начела, институти, категорије, организационо-правна и друга питања из области 
рада и радних односа. Значај и важност радног права произилази из чињенице да оно регулише 
радне односе и услове рада радника и послодаваца, односно оно је регулатор њиховог материјалног 
и социјалног положаја, те као такво, има како правни тако и економски и социјални значај у сваком 
друштву.  

 

Исходи учења 

Стицање научних знања за потпуно и правилно разумијевање система радних односа и 
запошљавања; развијање креативних стручних и практичних способности за тумачење и примјену 
правних правила у области радног права; оспособљавање за рад са клијентима у социјалном раду у 
циљу њиховог ступања у свијет рада и задржавање радноправног статуса. 

 

Садржај предмета 

1. Појам, значај, предмет, субјекти, извори, подјела и методи радног права.  
2. Мјесто радног права у правном систему. Појам, субјекти, елементи и облици радних односа.   
3. Начела радног права. Забрана дискриминације и достојанство на раду. Забрана злостављања на 

раду. 
4. Поступак и облици заснивања радног односа. Рад ван радног односа. Самозапошљавање. 
5. Радно вријеме, одмори, одсуства и празници. Мировање радног односа. Распоређивање.  
6. Права и обавезе у радном односу. Дисциплинска и материјална одговорност у радном односу. 
7. Зарада, накнада зараде и друга примања по основу рада. Заштита зараде. Најнижа зарада. 
8. Заштита здравља и безбједности на раду. Посебна заштита жена, омладине и инвалида на раду.  
9. Престанак радног односа. Удаљење радника са рада. Вишак радника. 
10. Остваривање и заштита права радника. Инспекција рада.  
11. Запошљавање и права незапослених лица. Стручно образовање и професионална оријентација. 



12. Колективни радни односи. Социјални дијалог.  
13. Колективна права радника и послодаваца. Синдикално организовање. 
14. Радни спорови и мирно рјешавање радних спорова: мирење, посредовање и арбитража. 
15. Појам, врсте, организовање штрајка. Ограничење и забрана права на штрајк. 

 

Извођење наставе  

Предавања, вјежбе, активни рад и учешће студената у настави, консултације и семинарске расправе 

 

Провјера знања  

Колоквијуми, писмени и усмени завршни испит 

 

Предиспитне обавезе  

Присуство настави, 2 колоквијума, семинарски радови 

 

Завршни испит  

Писмени и усмени дио 

 

Оцјена из предмета  

Редовно присуство настави: 5 поена 
Колоквијуми: два колоквијума по 20 поена 
Семинарски рад: 5 поена 
Завршни испит: 50 поена 

 

Обавезна литература 

Бранко Лубарда, Увод у радно право, Правни факултет у Београду, 2013 
Жељко Мирјанић, Радни односи: Индивидуални радни односи, Правни факултет, Бања Лука, 2004 
Важећи закони, други општи акти из области радних односа и колективни уговори 

 

Допунска литература 

Предраг Јовановић, Радно право, Правни факултет Нови Сад, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


