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Опис предмета
Предмет социјално право има за циљ упознавање студената са, и савладавање посебне научне
дисциплине: социјалног права. Социјално право као релативно млада правна наука и грана права има
за циљ обезбјеђење социјалне сигурности појединца, породице и цјелокупног становништва. Као
грана права чини скуп правних начела и норми којима се уређују права, обавезе и одговорности
субјеката који су корисници социјалних престација и институција које их пружају у циљу
остваривања социјалне сигурности. Као дјелатност, социјално право обухвата скуп правних мјера
које предузима држава у циљу испуњења постављеног циља, као израз солидарности и хуманизма.
Исходи учења
Упознавање са кључним правним аспектима система социјалне сигурности, као и оспособљавање за
правилно и потпуно разумијевање социјалног права као инструмента социјалне правде и друштвене
кохезије. Оспособљавање за рад са клијентима у социјалном раду у циљу остваривања права на
социјално осигурање и социјалну сигурност.
Садржај предмета
1. Појам, предмет и субјекти социјалног права;
2. Извори социјалног права; Мјесто социјалног права у систему права;
3. Појам, подјела и начела социјалног осигурања;
4. Социјална сигурност;
5. Социјални ризици и узроци социјалних ризика у социјалном осигурању; Социјалне престације;
6. Здравствено осигурање и здравствена заштита: појам, субјекти, организација и финансирање;
права осигураних лица и права пацијената;
7. Пензијско и инвалидско осигурање: појам, организација, финансирање осигурана лица,
пензијски стаж;
8. Пензијско и инвалидско осигурање: ризици, услови за остваривање права, старосна, инвалидска
и породична пензија,
9. Осигурање за случај незапослености: организација, финансирање и права незапослених лица;
10. Професионална рехабилитација, оспособљавање и запошљавање лица са инвалидитетом;

организација и финансирање;
Социјална заштита: појам, уређивање, организација и финансирање социјалне заштите;
Социјална заштита: корисници и права
Социјална заштита: поступак за остваривање права на социјалну заштиту
Дјечија заштита: појам, уређивање, организација, финансирање, корисници, права и поступак
остваривања права;
15. Борачко - инвалидска и заштита цивилних жртава рата: појам, организација, финансирање,
корисници, права и поступак остваривања права;
11.
12.
13.
14.

Извођење наставе
Предавања, вјежбе, активни рад и учешће студената у настави, консултације и семинарске расправе
Провјера знања
Колоквијуми, писмени и усмени завршни испит
Предиспитне обавезе
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквијума (по 20 бодова); уредног и активног похађања
предмета (10 бодова – 5 бодова присуство настави и вјежбама и 5 бодова активност на предавањима и
вјежбама). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова.
Да би стекао бодове за активно похађање предмета, студент може укупно изостати највише 20%
наставе и вјежби из предмета.
Завршни испит
Писмени и усмени дио
Оцјена из предмета
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог у свим елементима провјере
знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова освојених
приликом полагања испита испита (максимално 50).
- За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене (6),
студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на предмету.
Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 бодова, оцјена девет
(9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова.
- Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској години.
Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, тада има обавезу (поново) радити и
писмене тестове који се односе на предиспитне обавезе.
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