РАДНО ПРАВО
(Испитна питања)
1) Појам и дефиниција радног права
2) Предмет и методи радног права
3) Значај радног права
4) Настанак и развој радног права до Првог светског рата
5) Развој радног права између два светска рата
6) Развој радног права после Другог светског рата
7) Место радног права у правном систему
8) Извори радног права домаћег порекла
9) Извори радног права међународног порекла
10) Међусобни однос домаћих и међународних извора радног права
11) Међусобни однос устава, закона, колективног уговора и правилника о раду
12) Међусобни однос колективних уговора
13) Однос колективног уговора и уговора о раду
14) Основна начела радног права
15) Право на рад и слобода рада
16) Синдикална права и слободе
17) Појам и битни елементи радног односа
18) Режими радног односа
19) Основна права и обавезе из индивидуалног радног односа
20) Основна права и обавезе из колективног радног односа
21) Радни однос и забрана дискриминације
22) Услови за заснивање радног односа
23) Услови за заснивање радног односа у посебним случајевима
24) Поступак за заснивање радног односа
25) Сметње за заснивање радног односа
26) Уговор о раду, ступање на рад и радна књижица
27) Пробни рад и приправници
28) Врсте радног односа
29) Радни однос за обављање послова са повећаним ризиком
30) Радни однос с кућним помоћним особљем
31) Облици рада ван радног односа
32) Фактички радни однос
33) Самозапошљавање
34) Субјекти индивидуалног радног односа
35) Распоређивање запослених
36) Распоређивање државних службеника и намештеника
37) Радноправни статус директора
38) Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених
39) Врсте радног времена
40) Прерасподела радног времена
41) Одмори и одсуства с посла
42) Мировање радног односа
43) Општа заштита запослених
44) Посебна заштита запослених
45) Обавештење о привременој спречености за рад

46) Зарада и минимална зарада
47) Накнада зараде и друга примања запослених
48) Потраживања запослених у случају стечајног поступка
49) Поступак за остваривање права запослених у случају стечајног поступка
50) Права запослених у случају промене послодавца
51) Вишак запослених и права запослених који остају без посла
52) Клаузула забране конкуренције
53) Дисциплинска одговорност субјеката радног односа
54) Удаљење запосленог са рада
55) Материјална одговорност субјеката радног односа
56) Начини и основи престанка радног односа према Закону о раду
57) Начини и основи престанка радног односа према Закону о државним
службеницима
58) Незаконит отказ и права запосленог
59) Остваривање и заштита појединачних права запослених у поступку код
послодавца
60) Мирно решавање индивидуалних радних спорова према Закону о раду
61) Мирно решавање индивидуалних радних спорова према
Закону о мирном решавању радних спорова
62) Заштита појединачних права запослених у судском поступку
63) Појам и дефиниција колективног радног права
64) Предмет и методи колективног радног права
65) Субјекти колективног радног права на страни запослених
66) Субјекти колективног радног права на страни послодаваца
67) Субјекти колективног радног права на страни државе и јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе
68) Колективна права запослених
69) Колективна права послодаваца
70) Колективни интереси
71) Предмет, облик и врсте колективних уговора
72) Учесници у закључивању колективног уговора
73) Споразум о удруживању ради испуњења услова репрезентативности
74) Споразум о уређивању зараде, накнаде зараде и других примања запослених
75) Преговарање и закључивање колективног уговора
76) Примена колективних уговора
77) Важење и отказ колективног уговора
78) Регистрација и објављивање колективних уговора
79) Појам, основна обележја и врсте колективних радних спорова
80) Уобичајени методи мирног решавања колективних радних спорова
81) Мирно решавање колективних радних спорова према Закону о раду
82) Мирно решавање колективних радних спорова према Закону о мирном
решавању радних спорова
83) Решавање колективних радних спорова у парничном поступку
84) Решавање колективних радних спорова путем економског и другог притиска
запослених
85) Штрајк
86) Врсте штрајкова
87) Радноправне последице штрајка
88) Грађанскоправне последице штрајка
89) Управноправне последице штрајка

90) Кривичноправне последице штрајка
91) Бојкот
92) Штрајкачка стража (пикетинг)
93) Решавање колективних радних спорова путем економског и другог притиска
послодаваца
94) Локаут и други облици притиска послодаваца
95) Правне последице локаута
96) Инспекција рада
97) Управна инспекција и други органи надзора над применом прописа о радним
односима
98) Здравствено осигурање
99) Пензијско и инвалидско осигурање
100) Осигурање за случај незапослености

