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Циљ предмета:  

Циљ предмета је упознавање са основним знањима из области значајних институција и правних 

аката од значаја за социјални рад, стицање основних и општих знања о појмовима социјалне 

сигурности, социјалног осигурања, здравственој заштити, пензијском и инвалидском 

осигурању, запошљавању и осигурању за случај незапослености, социјалној заштити и 

подршци породици и деци. 

Упознавање са међународним принципима, законима, стандардима, конвенцијама и 

препорукама. 

Исход предмета    

Предмет ће студентима омогућити упознавање са међународним прописима у овој области, 

пружити увид у основне појмовне категорије о социјалној и здравственој заштити, пензијском и 

инвалидском осигурању, запошљавању и осигурању за случај незапослености; поседоваће 

основна знања о социјалној заштити и бризи о породици и деци, и о међународним 

стандардима и принципима у овој области. 

Садржај предметa 

1. Правне области од значаја за социјални рад: уређивање породичних односа (основни 

концепти, уставни основ - брак, развод брака, ванбрачна партнерства, однос између 

родитеља и деце, родитељска права итд). 

2. Међународни прописи у области социјалног рада 

3. Концепт права детета (права детета, међународни стандарди, права детета у новом 

породичном закону, пословна и процесна способност детета). 

4. Судска заштита и остваривање права детета: поступци за заштиту и остваривање права 

детета. 
5. Институције и процедуре за ефикасну промоцију и заштиту права из области социјалног рада. 

6. Социјална заштита – корисници, установе, материјална подршка. 

7. Правна заштита детета и питања  хранитељства, старатељства и усвајања. 

8. Права детета, родитељско право и управни поступак.  

9. Улога центра за социјални рад у локалној заједници; улога правника у ЦСР у оквиру метода 

вођења случаја; рад у тиму. 

10. Покретање и вођење поступка: месна надлежност и промене месне надлежности током 

поступка. 

11. Однос између првостепеног и другостепеног органа: жалба, рад првостепеног органа по 

жалби, рад и одлуке другостепеног органа по жалби, улога правника приликом поништаја 

решења ЦСР од стране другостепеног органа. 

12. Успостављање односа са дететом и родитељима детета, технике вођења интервјуа и правног 

саветовања. 

13. Пружање информација детету, учешће у припреми детета за сведочење, правна 

артикулација најбољег интереса детета, поверљивост, конфликт интереса. 
14. Здравствена заштита и здравствено осигурање, пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 

запошљавање и осигурање за случај незапослености. 

15. Финансирање система социјалне сигурности. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, видео презентација, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 20    

семинари 10   

 


