
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

Центар за социјални рад у поступцима са иностраним елементом 
 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

 

Зоран Миросављевић 
 

КОНТАКТ ОСОБА  

 

Зоран Миросављевић 
Београд ,улица Радничка број 48/5  

е-маil адреса:  mirosavljevic666@gmail.com  

тел.  064-4147224  
 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Циљеви обуке су развој и унапређење општих и појединачних 

компетенција стручњака - дипломираних правника и других стручних 

радника у поступцима са иностраним елементом , поступцима у центру за 

социјални рад  и у судским поступцима ( ванпарничном, парничном и 

извршном.)  
 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм се састоји од 5 (пет) модула (целина): 

1.Упознавање са поступцима са иностраним елементом, проблемима у 

пракси и реализацији ангажовањем центра за социјални рад и о вршењу 

родитељског права 

2.Устав,закони и подзаконски и међународни  акти  као правни акти за 

поступање центра за социјални рад у реализацији поступака са 

иностраним елементом 

3.Процедурални оквир за ангажовање центра за социјални рад у 

остваривању потраживања са иностраним елементом 

4.Поступци: Поверилац држављанин стране земље и сарадња са 

Канцеларијом за људска и мањинска права, поверилац држављанин 

Републике Србије и сарадња са Министарством финансија, вршење 

родитељског права, међународна правна помоћ и сарадња са 

Министарством правде. 

 5.Поступање центра за социјални рад у вансудском и судском поступку. 



 

6.Завршни преглед постигнутих ефеката реализованог програма обуке и 

сумирање и еваулација по унапред припремљеном упитнику 
 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Програм развија опште и посебне компетенције  стручних радника за 

обављање послова у поступцима са иностраним елементом са 

апсолвирањем : поступака са иностраним елементом-ангажовање на пољу 

међународног јавног и међународног приватног права-позитивног- 

домаћег права и међународних правних аката-основама унутрашње 

организације центра социјални рад-поступака када је поверилац страни 

држављанин, када је поверилац држављаним Републике Србије и 

међународне правне помоћи-поступање у вансудском и у судским 

поступцима.  
 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Програм је намењен правницима и другим стручним радницима 

(социјалним радницима, психолозима, педагозима, специјалним 

педагозима, андрагозима) у центру за социјални рад , домовима за смештај 

деце и младих и домовима за смештај одраслих и старих лица . 
 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Програм се односи на област: Развoј општих компетенција у социјалној 

заштити. 

Крајњи корисници су повериоци : страни држављани и држављани 

Републике Србије. 
 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Високо образовање  у пољу друштвено - хуманистичких  наука (област 

правних наука, политичке науке - смер социјална политика и социјални 

рад , област психолошких наука, област  педагошке и андрагошке науке, 

област специјалне едукације и рехабилитације)  . 
 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

 

Обука је једнодневна и траје 7 (седам) сати  и 30 (тридесет ) минута. 
 


