
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије  
Назив предмета  Радно и социјално право 
Наставник (за предавања)  Проф. др Горан Обрадовић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Асс. Марија Драгићевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  Проф. др Горан Обрадовић 
Број ЕСПБ  10 Статус предмета (обавезни/изборни)  обавезни 
Услов   
Циљ 
предмета 

 Развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способноси у 
тумачењу и примени правних правила у области радног права, развијање 
креативних способности и овладавање методима, поступцима и процесима 
истраживања радноправних принципа и института, овладавање специфичним 
правним вештинама у систему заштите и развоја права из радних односа и 
социјалног осигурања. 

Исход 
предмета 

 Схватање генезе, структуре и природе радног односа; усвајање основних 
појмова и стандарда националног и међународног радног права; развијање 
способности за аргументовану и промишљењу дискусију у области радних 
односа и социјалног осигурања;  развијање систематичног приступа правним 
проблемима и способности нуђења критичких и аналитичких одговора у делу 
који се односи на радноправне проблеме. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

  
Радно и социјално право као грана права;  Општа и основна питања; 

Настанак и развој; Основна начела; Извори права; Домаћи извори; 
Међународни извори; Радни однос-појам и диференцирање; Права 
и обавезе из радног односа; Одговорност субјеката радног односа; 
Колективно радно право; Остваривање и заштита права из радног 
односа; Општа и основна питања социјалног осигурања; Гране 
општег система социјалног осигурања; Здравствено осигурање; 
Пензијско и инвалидско осигурање; Осигурање за случај 
незапослености; Остваривање и заштита права из социјалног 
осигурања-сигурности. 

Практична настава  
 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 Заснивање радног односа;  Колективно преговарање; Поступак за 
остваривање права из радног односа; Методи решавања радних спорова 
(судски и вансудски); Дисциплинска одговорност; Поступак остваривања и 
заштите права из социјалног осигурања. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки 

рад 
Остали часови 

 4  1  1     

Методе 
извођења 
наставе 

-  предавања 
- вежбе 
- часови семинара 
- индивидуалне консултације 
- истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 10 писмени испит  50 

практична настава  10 усмени испит  50 
колоквијуми  20     
семинари  10     
Списак тема по недељама 
1 Појам радног права. Односи у раду у 

појединим друштвеним системима. Радни 
однос као правни облик вршења рада. 
Предмет и метод радног права. Појам и 
дефиниције радног права. Место радног 
права у правном систему. 

      

2  Стварање и развој радног права у свету до 
Првог светског рата. Радно право између 
два светска рата. Радно право после Другог 
светског рата. Однос радног права према 
другим гранама права. 

      

3  Домаћи извори радног права. Устав, закон 
и подзаконски акти као извори радног 
права. Аутономни домаћи извори радног 
права. Међународни извори радног права. 

      



Акти Међународне организације рада. 
Акти ОУН. 

4  Европско некомунитарно радно право. 
Европско комунитарно радно право 

      

5  Право на рад. Синдикалне слободе и 
права. Слобода рада. Забрана 
дискриминације. 

      

6  Друштвено-радни однос. Радно-правни 
однос. Уговорне теорије. Статусне теорије. 
Општи битни елементи радног односа. Рад 
ван радног односа. 

      

7  Заснивање радног односа. Услови за 
заснивање радног односа. Уговор о раду. 
Ступање на рад. Радна књижица. Радни 
однос на одређено и на неодређено 
време. Пробни рад. Приправници. 

      

8  Распоређивање запослених. Радно време. 
Одмори, одсуства и празници. Мировање 
радног односа. Заштита на раду. Зараде, 
накнаде и остала примања запослени. 

      

9  Одговорност субјеката радног односа-
општа питања. Одговорност за поштовање 
радне дисциплине. Материјална 
одговорност субјеката радног односа. 
Прекршајна одговорност. Суспензија. 

      

10  Престанак радног односа-међународни 
радноправни стандарди. Престанак радног 
односа по сили закона. Престанак радног 
односа по споразуму. Механизам 
престанка радног односа. Технолошки 
вишак. Судска заштита права из радног 
односа. 

      

11  Социјално осигурање-појам, смисао и 
циљ. Стварање и развој социјалног 
осигурања. Основна начела, организација, 
финансирање и гране социјалног 
осигурања.  

      

12  Здравствено осигурање-појам и смисао. 
Права из здравственог осигурања. Смисао 
и појам здравствене заштите. Организација 
здравствене заштите. Поступак, услови и 
начела остваривања здравствене заштите. 
Круг лица и њихова права по основу 
здравствене заштите. Накнада зараде и 
накнада трошкова превоза као право из 
здравственог осигурања.  

      

13  Пензијско и инвалидско осигурање-појам       



и смисао. Финансирање пензијског и 
инвалидског осигурања. Осигураници, 
осигурана лица и лиц акојима се 
обезбеђују права само у појединим 
случајевима. Социјални ризици 
обухваћени пензијским и инвалидским 
осигурањем. Пензијски стаж. 

14  Старосна пензија. Инвалидска пензија. 
Породична пензија. Телесно оштећење. 
Новчана накнада за туђу помоћ и негу. 

      

15   Услађивање пензија и новчаних накнада 
за телесно оштећење. Остваривање и 
заштита права из пензијског и инвалидског 
осигурања. Коришћење, престанак и 
поновно одређивање права из пензијског и 
инвалидског осигурања. Матична 
евиденција о осигураницима и 
корисницима права. Добровољно 
пензијско и инвалидско осигурање. 
Накнада штете причињене Фонду 
пензијског и инвалидског осигурања. 
Права осигураника-бораца из пензијског и 
инвалидског осигурања. Права у области 
друштвене бриге о деци. 

      

 


