
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Заступање у социјалном раду 
Наставник (Презиме, средње слово, име): доц. дрБркић  Љ. Мирослав 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 
Стицање теоријских и практичних знања и вештина за заступање интереса корисника услуга социјалног рада.  
Исход предмета  

• Да разумеју смисао и садржај заступања у социјалном раду 
• Да праве разлику између различитих типова заступања 
• Да овладају основним комуникационим вештинама у процесу заступања 
• Да искажу практичне способности у идентификацији циљева, одабиру најподеснихих стратегија и тактика у односу на 

циљну групу чији се интереси заступају 
• Да  су у стању да примене своја знања и разумевања на начин који указује на професионални приступ послу  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Принцип вредносне неутралности у социјалном раду, Историјат заступања у социјалном раду, Карактеристике заступања у 
социјалном раду, Елементи заступања, Идентификација и селекција циљева, Комуникационе вештине. Особине доброг 
заступника, Стратегије и тактике заступања у социјалном раду, Изградања мрежа и коалиција, Идентификација доносиоца 
одлука и других кључних особа, Заступање клијента, Заступање случаја, Легислативно заступање. Формирање коалиција. 
Идентификација циљева. Евалуација., Административно заступање. Идентификација циљева. Идентификација доносиоца одлука 
и других кључних особа. Евалуација. 
Литература  
а) основна 

1. Реадер (210 страна)  
2. Паyне М., (2001), Савремена теорија социјалног рада, Филозофски факултет универзитета у Бања Луци. (201-218 

страна) 
3. Јовановић В. (2006), Независно заступање и бесплатна правна помоћ, Часопис Актуелности, број 6, (страна 29-36) 
Укупно: 234 стране 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе (дискусионе групе, рад у малим групама, играње улога) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 25 ..........  
семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, 
предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 
5.1а. 

 
 


