
    УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊОЈ ЛУЦИ 

    ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА     

    Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, Република Српска, БиХ 

     Тел: +387 (0)51  304 001,   304 006,   304 013,   304 017,   304 029       

Факс: +387 (0)51  304 032     E-mail: info@fpnbl.org      www.fpnbl.org 

 

Заступање у социјалном раду 
 

Семестар: пети 

Статус предмета: обавезни 

Фонд часова: 2 часа наставе и 1 час вјежби 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Проф. др Мирослав Бркић 

Сарадница: Мр Оливера Грбић 

Услов за похађање: уписан пети семестар 

Електронска пошта наставника: brkicmiroslav@ikomline.net 

Електронска пошта сарадника: olivera.grbic@fpn.unibl.org 

Консултације: уторак: 11.00-12.45h, кабинет 406, ФПН 
четвртак: 10.00-12.00h, кабинет 406, ФПН 

 

Опис предмета 

Заступање интереса корисника је етичка обавеза социјалних радника. Одвија се на нивоу 
појединца, друштвених група и заједница. Одбацивање принципа вредоносне неутралности, 
социјални радника постаје активан и одговарни актер у процесу произвођења жењених 
промјена. Заступање је увијек усмјерено према доносиоцима одлука. Зато успјешност процеса 
заступања зависи од анализе политичког окружења и односа моћи, успостављања реалних и 
остваривих циљева, развијање комуникационих вјештина, идентигфикације доносиоца одлука, 
одабира најподеснијјих стратегија и критика. Крајњи циљ заступања састји се у оснаживању 
појединаца, друштвених група и заједница, како би били у стању да аутентично и успјешно 
заступају властите интересе. Стога су циљеви курса везани за стицање теоријских и практичних 
знања и вјештина за заступање интереса корисника услуга социјалног рада. 

 

Очекивани исходи учења 

Од студената се очекује:  
1. да разумију смисао и садржај заступања у социјланом раду; 
2. да праве разлику између различитих типова заступања; 
3. да овладају основним комуникацијским вјештинама у процесу заступања; 
4. да искажу практичне способности у индентификацији циљева, одабиру најподеснијих 
стратегија и тактика у односу на циљну групу чији се интереси заступају; и  
5. да су у стању да примјене своја знања и разумијевања на на начин који указује на 
професионални приступ послу. 

 

Садржај предмета 

1. Рaзвој заступања у социјалном раду;  
2. Појам и карактеристике застуупања у социјалном раду;  
3. Типови заступања: заступање случаја, заступање групе/социјално заступање, унутрашње 

административно заступање, грађанско/независно заступање; законодавно заступање; 
4. Теоријске основе заступања: теорије социјалног рада и утицај теоријских приступа у 

социјалном раду на идеје и праксу заступања; 
5.  Однос заступања и социјалног рада; 
6.  Професионалне и етичке дилеме у заступању; 
7.  Особине доброг заступника;  



8.  Процес заступања: прикушпљање података/доказа и дефинисање циљева; 
9.  Процес заступања: идентификовање доносиоца одлука, формирање коалиција; 
10.  Процес заступања: прикупљање средстава; идентификовање најбољих начина за слање 

порука;  
11. Процес заступања: мониторинг и евалуација;  
12. Стратегије и тактике заступања: избор стратегије и типови стратегије;  
13. Стратегије и тактике заступања: тактике у оквиру сарадничких/коалиционих стратегија 

кампање;  
14. Тактике у оквиру конфликтних/контекстуалних стратегија;  
15. Стратегије и тактике заступања: реакције опонената на активности заступника; 
16. Завршна расправа. 

 

Начин извођења наставе  

- Настава ће се изводитии кроз панел предавања и дискусионе групе, ако и читањем задатих 
материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. 
- Студенте је у обавези да редовно похађа наставу и полаже предиспитне обавезе у току 
семестра. 
- Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно 
 изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час 
 више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису 
 присуствовали том часу. 
- Мобилни телефони увијек морају бити искључени у току извођења наставе на предмету. 

 

Предиспитне обавезе  

Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају 
семестра, на испиту, у вријеме редовних испитних рокова. 
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада 
на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним 
обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. 
Активно похађање предмета: Да би стекао бодове за активно похађања предмета, 
студент(ица/киња) може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из 
предмета. 
Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку 
семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Сви колоквији се одржавају у 
терминима вјежби, а редовна настава се не прекида због одржавања колоквија. Студенти су 
обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће 
се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Правилником о студирању на 
првом и другом циклусу Универзитета у Бањој Луци, бр. 02/04-3.2551-17/15. 
Семинарски рад је библиотечко-истраживачки рад на једну од тема из програма, по избору 
студента. Рад треба да садржи увод, кратак преглед најважнијих теоријских приступа теми, 
објашњење и образложење проблема (или резултате истраживања), те закључак или властито 
мишљење засновано на аргументацији изнесеној у раду. Рад треба да има најмање пет (5) 
кориштених и цитираних дјела (књиге, научни и стручни чланци, итд) која се наводе и на крају 
рада у литератури. Могу се користити и легитимни извори са интернета (електронске књиге, 
научни и стручни чланци, итд). Дјела у раду и на крају рада треба наводити по упутама о 
навођењу и документовању које ћете добити од наставника. Технички, рад треба да је штампан 
са двоструким проредом и маргинама од 2,5 цм и не би требао да буде краћи од 8 нити дужи од 
10 страна. Рад се мора предати наставнику или сараднику у термину наведеном у програму 
предмета. 
Напомена о плагијату: Радови који се пишу на предмету морају бити ваши властити. У случају 
преписивања на колоквију или, код писања семинарских радова, у случају преношењу туђих 
дијелова текста без документовања или адекватног обиљежавања пренешених дијелова, односно 
у случају представљања цјелокупно туђег рада као свог, студент ће добити нула (0) бодова из 



колоковија или семинарског рада и биће упозорен за плагијат. Уколико у току похађања 
предмета поново преда уради или преда плагијат, студент ће добити негативну коначну оцјену 
из предмета.  
Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни 
испит носи највише 50 бодова. 
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима 
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова 
из испита (максимално 50).  
- За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене 
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на 
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова. 
- Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској 
години. Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, тад мора (поново) 
радити и писмене тестове/задатке. 
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