
 

ИСПИТНА ПИТАЊА – СОЦИЈАЛНО ПРАВО  
 

1. Појам, циљ и дефиниција социјалног права 

2. Предмет, субјекти и елементи социјалног права  

3. Значај и метод социјалног права 

4. Место социјалног права у правном систему 

5. Однос социјалног права са другим гранама права  

6. Домаћи извори социјалног права 

7. Међународни извори социјалног права  (међународни уговори)  

8. Билатерални споразуми и пракса међународних судова 

9. Међународни колективни уговори, међународни обичаји и остали 

међународни извори  

10. Начело уставности и законитости 

11. Начело једнакости (равноправности) 

12. Начело јединства система и начело свеобухватности  

13. Начело социјалне сигурности и начело социјалне правде 

14. Начело солидарности и узајамности 

15. Начело хуманизма и начело неотуђивости 

16. Развој социјалног права до Првог светског рата 

17. Развој социјалног права после Првог светског рата  

18. Појам и услови за социјалну сигурност 

19. Социјална држава 

20. Појам социјално-економских права (85-90; 145-147) 

21. Право на имовину (90-93; 147-150) 

22. Право на рад (93-96; 150-152) 

23. Право на правичне, здраве и безбедне услове рада (96-98; 152-154) 

24. Право на зараду (98-100) 

25. Право на животни стандард (100-104) 

26. Право на социјалну сигурност (104-105; 154-156) 

27. Право на образовање (105-108; 160-162) 

28. Право на заштиту здравља (108-112; 156-157) 

29. Право на социјалну интеграцију особа са инвалидитетом (112-115; 157-

160) 

30. Право породице и деце на заштиту (118-122; 165-168) 

31. Право на уточиште (122-126; 168-171) 

32. Социјална политика 

33. Појам социјалног осигурања (189-192) 

34. Појам пензијског и инвалидског осигурања (195-199) 

35. Обавезно осигурана лица (368-369 Р. Брковић) 

36. Пензијски стаж (369-371 Р. Брковић) 

37. Право на старосну и превремену старосну пензију (372-374 Р. Брковић) 

38. Право на инвалидску пензију (374-376 Р. Брковић) 



 

39. Право на породичну пензију (376-378 Р. Брковић) 

40. Остала права из пензијског и инвалидског осигурања (378-380 Р. Брковић) 

41. Накнада штете и остваривање права из пензијског и инвалидског 

осигурања (380-381 Р. Брковић) 

42. Појам осигурања за случај незапослености (199-202) 

43. Осигурање за случај незапослености у Србији (235-238) 

44. Носиоци запошљавања (238-241) 

45. Обавештење о могућностима и условима за запошљавање незапослених и 

посредовање у запошљавању (241-245) 

46. Професионална оријентација, саветовање о планирању каријере и додатно 

образовање и обука (245-247) 

47. Мере активне политике запошљавања (202-206; 247-251) 

48. Новчана накнада за време незапослености (251-252) 

49. Поступак остваривања права и обавезе незапосленог лица (252-255) 

50. Појам здравственог осигурања (192-195) 

51. Систем здравствене заштите у Србији (207-210) 

52. Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад 

осигураника (361-363 Р. Брковић) 

53. Друштвена брига за здравље и општи интерес у здравственој заштити 

(210-214) 

54. Здравствена делатност (214-219) 

55. Контрола квалитета и надзор у здравственој заштити (225-229) 

56. Заштита права из здравствене заштите ( 229-232)  

57. Право на доступност здравствене заштите, информације и обавештење 

(219-220) 

58. Право на превентивне мере и безбедност пацијента, квалитет пружања 

здравствене услуге, на слободан избор и друго стручно мишљење (чл. 8-

10; 12-13) 

59. Право на приватност и поверљивост, тајност података и увид у 

медицинску документацију (221-222) 

60. Право на пристанак и право пацијента који учествује у медицинском 

истраживању (221-222; 223-224) 

61. Право детета у стационарним здравственим установама и право пацијента 

да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу, 

и право на олакшавање патњи и бола (чл. 26-28) 

62. Право на приговор и накнаду штете (224-225) 

63. Појам социјалног старања 

64. Заштита од сиромаштва и систем социјалног старања у Србији 

65. Право на новчану социјалну помоћ (чл. 81-91) 

66. Право на додатак за помоћ и негу другог лица (чл. 92-94) 

67. Право на помоћ за оспособљавање за рад (чл. 108-109) 

68. Једнократна помоћ (чл. 110) 

69. Услуге социјалне заштите (чл. 40, 42-46) 



 

70. Услуге смештаја (чл. 47-61) 

71. Корисници социјалне заштите (чл. 41) 

72. Центар за социјални рад (чл. 119-126) 

73. Комора социјалне заштите и Завод за социјалну заштиту (чл. 153-165) 

74. Остваривање права, заштита права и надзор у области социјалног старања 

75. Посебна заштита деце и породице  

76. Посебна заштита деце и породице у упоредном праву  

77. Систем друштвене бриге о деци и породици у Србији и права на 

финансијску подршку породици са децом у Србији  

78. Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради 

неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (чл. 12-16) 

79. Родитељски додатак (чл. 22-25) 

80. Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно 

куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета 

(чл. 25) 

81. Дечији додатак (чл. 26-33) 

82. Накнада трошкова боравка у предшколској установи (чл. 34-37) 

83. Развој социјалне заштите жртава рата у свету  и Србији (333-338) 

84. Борци, ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни 

инвалиди рата и цивилна жртва рата (чл. 5-23) 

85. Лична и породична инвалиднина (чл. 33-52) 

86. Инвалидски додатак (чл. 66-73) 

87. Месечно новчано примање (чл. 74-82) 

88. Решавање стамбених потреба и право на приоритет у запошљавању (чл. 

94 и чл. 111) 
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Закон о правима пацијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/2013 и 25/2019 – др. 
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