
128 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАНарочита пажња посвећена je обради следећих проблема: ко-, лективни уговори, учествовање радника y управљању предузећимаг као и положај радника y колонијама.Метод рада Института je no својој суштини и организационој форми „семинарски”. Кандидати овога Института обрађују и де- таљно разрађују један од проблема који изаберу и који читају y оквиру института.Постоје три групе слушалаца семинара које ce образују сао- бразно нивоу и предмету излагања. Семинар траје три недеље.Значај овога Института je двострук: прво, наука ce усмерава ка новим и животним питањима друштва; и друго, радници, преко синдиката, сарађују y овој научној установи,
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