
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО 

Катедра  Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 7-1 Обавезан VII 7 

Наставник/ -ци Доц. др Радислав Лале 

Сарадник/ - ци Доц. др Радислав Лале 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 3 0 2*15*1 3*15*1 0 1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 3*15   = 75(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1 + 3*15*1 = 75(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                             75+75=150(Uopt)                                       

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. овлада основним пропозицијама радног и социјалног права, тј. да се упознају са основним 

правима као што су родни односи, врсте и трајање уговора о раду 
2. критички промишља о правним проблемима као што су здравствено осигурање и 

здравствена заштита, пензијско-инвалидско осигурање, организација социјалног 
осигурања итд. 

Условљеност нема 

Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,.. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

  
 

1. Рад и радни односи, Назив и значај Радног права 
2. Настанак и развој радног законодавства у Републици Српској, Извори Радног права. 
3. Радни односи, Заснивање радног односа, Услови за заснивање радног односа. 
4. Врсте и трајање уговора о раду. 
5. Радно вријеме. 
6. Одмори, Право радника на одсуство, Мировање права и обавеза. 
7. Заштита на раду, Право радника на штрајк. 
8. Плате, накнаде и друга примања 
9. Одговорност радника у радном односу. 
10. Престанак уговора о раду. 
11. Инспекцијски надзор у области радних односа, Запошљавање и права незапослених лица. 
12. Радни односи запослених у државним органима и органима локалне управе, Заснивање радног 
односа у органима државне управе, Запошљавање приправника. 
13. Радно вријеме, одмори и одсуства, Одговорност државних службеника, Права државних службеника, 
Радни односи запослених у државној служби БиХ, Запошљавање, Права и дужности државних 
службеника, Управљање државном службом. 
14. Појам, смисао и значај Социјалног права, Основни принципи Социјалног права, Настанак и развој 
Социјалног права. 
15. Гране социјалног осигурања, Здравствено осигурање и здравствена заштита, Пензијско-инвалидско 
осигурање, Организација социјалног осигурања. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Мандић, М. 
Радно право, Источно Сарајево: Правни факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву. 

2009  

Допунска литература 



Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

 

 

 

 


