
ИСПИТНА ПИТАЊА 
 ИЗ ИНДУСТРИЈСКИХ ОДНОСА 

 
 

1. Појам индустријских односа 
2. Предмет индустријских односа 
3. Методи индустријских односа 
4. Значај индустријских односа као научне дисциплине 
5. Извори права ИО домаћег порекла 
6. Извори права ИО међународног порекла 
7. Међусобни однос домаћих и међународних извора права ИО 
8. Међусобни однос домаћих извора права ИО 
9. Принципи ИО 
10. Принцип аутономности 
11. Принцип бипартизма 
12. Принцип трипартизма 
13. Појам и значај трипартизма 
14. Основна обележја трипартизма 
15. Предмет трипартитне сарадње 
16. Институционалне форме трипартизма 
17. Принцип повољности за запослене (принцип in favorem laboratoris) 
18. Субјекти ИО 
19. Субјекти ИО на страни запослених 
20. Оснивање синдиката и приступање синдикату 
21. Обавезе послодавца у односу на синдикат 
22. Синдикални представник и његова права 
23. Репрезентативност синдиката 
24. Поступак утврђивања репрезентативности синдиката 
25. Преиспитивање утврђене репрезентативности синдиката 
26. Правна и пословна способност синдиката и права репрезентативног синдиката   
27. Веза између степена синдикализације и ИО 
28. Субјекти ИО на страни послодаваца 
29. Оснивање удружења послодаваца 
30. Репрезентативност удружења послодаваца  
31. Преиспитивање утврђене репрезентативности удружења послодаваца 
32. Правна и пословна способност удружења послодаваца и права репрезентативног 
         удружења послодаваца 
33. Принципи и облици организовања удружења послодаваца 
34. Функције и унутрашња структура удружења послодаваца  
35. Субјекти ИО на страни државе, територијалне аутономије и локалне самоуправе 
36. Остали (атипични) субјекти ИО 
37. Колективна права и колективне обавезе 
38. Колективна права запослених 
39. Право на консултовање и информисање 
40. Право на изражавање ставова о битним питањима из области рада 
41. Колективна права послодаваца 
42. Колективни интереси запослених 
43. Колективни интереси послодаваца 
44. Појам и правна природа колективног уговора 



45. Предмет и облик колективног уговора 
46. Врсте колективних уговора 
47. Учесници у закључивању колективног уговора 
48. Споразум о удруживању ради испуњења услова репрезентативности 
49. Споразум о уређивању зараде и других примања запослених 
50. Преговарање и закључивање колективног уговора 
51. Примена колективног уговора 
52. Проширење дејства колективног уговора 
53. Изузимање од примене колективног уговора са  проширеним дејством 
54. Стављање ван снаге одлуке о проширењу дејства и одлуке о изузимању од 
         примене колективног уговора 
55. Важење колективног уговора 
56. Престанак важења колективног уговора пре одређеног рока 
57. Регистрација и објављивање колективних уговора 
58. Појам колективног радног спора 
59. Битни елементи колективног радног спора 
60. Врсте колективних радних спорова 
61. Подела колективних радних спорова према предмету спора 
62. Подела колективних радних спорова према режиму по којем се решавају 
63. Подела колективних радних спорова према нивоу на којем настају 
64. Принципи на којима се заснива решавање КРС 
65. Институције за решавање КРС 
66. Надлежност судских органа у решавању КРС 
67. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова  
68. Миритељи и арбитри према Закону о мирном решавању радних спорова 
69. Услови за избор миритеља и арбитара и поступак за њихов избор 
70. Брисање миритеља и арбитара из Именика 
71. Изузеће миритеља и арбитара 
72. Дужности и права миритеља и арбитара 
73. Методи на којима се заснива решавање КРС 
74. Решавање КРС мирним путем 
75. Мирно решавање КРС према Закону о раду 
76. Мирно решавање КРС према Закону о мирном решавању радних спорова 
77. Основна начела мирног решавања КРС 
78. Поступак мирног решавања КРС 
79. Учешће и улога миритеља у колективном преговарању 
80. Колективни радни спор у делатностима од општег интереса  
81. Орган надлежан за мирење и његов састав 
82. Поступак мирења 
83. Правне последице прихватања, односно неприхватања препоруке 
         Одбора за мирење 
84. Решавање КРС у парничном поступку 
85. Решавање КРС путем економског и другог притиска  
86. Решавање КРС путем економског и другог притиска запослених  
87. Штрајк 
88. Општи и посебан режим штрајка 
89. Забрана штрајка 
90. Одлука о ступању у штрајк 
91. Најава штрајка 
92. Претходни покушај мирног решавања спорних  питања 



93. Врсте штрајкова 
94. Законит и незаконит штрајк 
95. Професионални и политички штрајк 
96. Грански и генерални штрајк 
97. Штрајк изненађења и штрајк тромбоза 
98. Штрајк упозорења и штрајк солидарности 
99. Штрајк са заузимањем предузећа и штрајк спорења 
100. Окончање штрајка 
101. Правне последице штрајка 
102. Радноправне последице штрајка 
103. Грађанскоправне последице штајка 
104. Управноправне последице штрајка 
105. Кривичноправне последице штрајка 
106. Бојкот 
107. Штрајкачка страна (пикетинг) 
108. Циљеви организовања штрајкачке страже 
109. Врсте штрајкачке страже  
110. Решавање КРС путем економског и другог притиска послодаваца 
111. Локаут 
112. Врсте локаута   
113. Правне последице законитог локаута 
114. Правне последице незаконитог локаута 
115. Остали облици економског и другог притиска послодаваца 

 


