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НАЗИВ ПРОГРАМА 
ОБУКА ПРАВНИКА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Владан Јовановић, Драган Вулевић, Сузана Пауновић 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Владан Јовановић 
улица Ратка Митровића 183/28 Београд 
vladjovanovic@yahoo.com 
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Циљеви програма «Обука правника у центрима за социјални рад» усмерени су на 
унапређење стручног рада и квалитета услуга у центрима за социјални рад кроз: 

- оспособљавање правника у центрима за социјални рад за ефикасно и ефективно 
спровођење управног поступка, учествовање у стручним поступцима у оквиру 
методе вођења случаја, учествовање у  пружању услуга стручног рада у 
интегративном моделу социјалне заштите и 

-  повећање компетенција правника које се односе првенствено на вештине 
комуникације и тимског рада.   

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  

1. Комуникација, организациони и методолошки контекст функционисања 
правника у ЦСР 

1.1.Увод у семинар  
1.2.Комуникација – процес, карактеристике и фактори успешне 

комуникације 
1.3. Рад у тиму 
1.4.Улога правника у ЦСР у оквиру метода вођења случаја 

2. Права детета, родитељско право и управни поступак I  
2.1.Концепт заштите права детета по Породичном закону 
2.2.Садржај и вршење родитељског права 
2.3. Покретање и вођење поступка (месна надлежност и промене месне 
надлежности током поступка) 
2.4. Процесне одлуке током трајања поступка 

3. Управни поступак  II 
3.1. Странка у поступку (појам странке, учешће, достављање, заступање, 

поднесци) 
3.2. Извођење и коришћење доказа у поступку 
3.3. Одлучивање у меритуму облик и саставни делови решења 
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4. Управни поступак III и завршни испит 
4.1.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) 

4.2. Завршни испит 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 повећање компетенција правника које се односе на вештине комуникације и 

тимског рада  које прожимају практично све стручне послове у центру за 
социјални рад 

 унапређење специфичних стручних компетенција из области права детета и 
родитељског права,  

 компетенција за ефикасно и ефективно спровођење управног поступка, 
учествовање у стручним поступцима у оквиру методе вођења случаја 

 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 Правници у центрима за социјални рад у Србији  
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Област: 
Унапређивање организационо–методолошких вештина и знања 
 
Крајњи корисници: 
Све странке и корисници услуга центра за социјални рад, у складу са законском 
надлежношћу ЦСР. 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Завршен правни факултет 
 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
4дана /28 сати 
 


