
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основне струковне студије  

Назив предмета  Радно и социјално законодавство 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

 Обавезни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способности у 
тумачењу и примени правних правила у области радног и социјалног 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, социјалног осигурања и социјалне заштите. 

Исход 
предмета 

Схватање структуре и природе радног односа, усвајање основних појмова и 
стандарда радног и социјалног права, развијање систематичног приступа правним 
проблемима, оспособљеност за савладавање осталих предмета студија и стручни 
рад у области радног и социјалног права; развијање аналитичког мишљења и 
креативних способности које ће студентима омогућити самостално осмишљавање 
правних аката из области радног и социјалног законодавства.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Савладавање основних појмова и правних института везаних за радно и социјално 
право, методолошких и других претпоставки функциоинисања радног права; 
Посебни део обухвата упознавање са основним правним институтима радног права 
(од заснивања до престанка) у светлу међународног, регионалног и домаћег 
позитивног права. Један део наставе посвећен је најважнијим гранама социјалног 
осигурања (за случај незапослености, здравствено и пензијско и инвалидско 
осигурање), као и систему социјалне заштите. 

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

Приказ и анализа међународних и домаћих извора радног права и праксе 
међународних и домаћих  институција о правима из радног односа и социјалног 
осигурања; Вежбање у сачињавању појединачних правних аката из области радног и 
социјалног права;  Укључивање стручњака из праксе у практичне аспекте наставе 
како би се код студената успоставила јасна спознаја о практичним аспектима 
појединачних теоријских знања. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
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Методе 
извођења 
наставе 

- предавања  
- вежбе  
- часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)  
- 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   

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 методи радног права; 
Појам и дефиниције радног права; 
Место радног права у правном 
систему 

  

2     Извори радног права - домаћи 
(устав, закон и подзаконски акти) и 
међународни (акти МОР-а, ОУН-а, 
СЕ и ЕУ) 

  

3     Право на рад; Синдикалне слободе 
и права; Слобода рада; Забрана 
дискриминације; 

  

4   Друштвенорадни однос; 
Радноправни однос; Општи 
елементи радног односа; Рад ван 
радног односа 

 

5     Заснивање радног односа; Услови 
за заснивање радног односа - 
општи и посебан режим; Уговор о 
раду; Ступање на рад; Радни однос 
на одређено и неодређено време; 
Пробни рад; Приправници 

  

6     Вишак запослених; Распоређивање 
запослених; Радно време; Одмори, 
одсуства и празници; Мировање 
радног односа; Заштита на раду; 
Зараде, накнаде и остала примања 
запослених 

  

7   Одговорност субјеката радног 
односа - општа питања; 
Одговорност за поштовање радне 

 



дисциплине - општи и посебни 
режим; Материјална одговорност 
субјеката радног односа; Удаљење 
са рада 

8     Престанак радног односа; 
Механизам престанка радног 
односа; Судска заштита права из 
радног односа 

  

9     Социјално осигурање - појам, 
смисао и циљ; Основна начела, 
организација, финансирање и гране 
социјалног осигурања;  Осигурање 
за случај незапослености; Круг лица 
обухваћених осигурањем; Права по 
основу осигурања за случај 
незапослености 

  

10     Здравствено осигурање - појам и 
смисао; Права из здравственог 
осигурања; Смисао и појам 
здравствене заштите; Организација 
здравствене заштите; Поступак, 
услови и начела остваривање 
здравствене заштите; Круг лица и 
њихова права по основу 
здравстевене заштите; Накнада 
зараде и накнада трошкова превоза 
као права из здравственог 
осигурања 

  

11   Пензијско и инвалидско осигурање 
- појам и смисао; Финансирање 
пензијског и инвалидског 
осигурања; Осигураници, осигурана 
лица и лица којима се обезбеђују 
права само у појединим 
случајевима; Социјални ризици 
обухваћени пензијским и 
инвалидским осигурањем; 
Пензијски стаж 

 

12     Старосна и превремена старосна 
пензија; Инвалидска пензија; 
Породична пензија; Телесно 
оштећење; Новчана накнада за туђу 
помоћ и негу  

  

13     Усклађивање 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 

14     Систем социјалног старања у 
Србији; Права из социјалног 
старања; Установе социјалне 
заштите; Остваривање и заштита 
права из социјалног старања 

  

15     Посебна заштита деце и породице - 
систем друштвене бриге о деци и 
породици у Србији, права на 
финансијску подршку породици са 
децом у Србији; Социјална заштита 
бораца, војних инвалида и жртава 
оружаних сукоба 

  

 


