
 

L. Jagera 12, 31000 Osijek 
tel: 098/948-9401 

e-mail: anita.barisic@socskrb.hr 
IBAN: HR5723900011100184194 

OIB: 17167123082 

 
 

Poštovani, 

Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije, povodom Međunarodnog dana 

socijalnog rada, organizira jednodnevni stručni skup na temu „Upravni postupak i prava 

djelatnika u sustavu socijalne skrbi - status službene osobe“ koji će se održati dana 17. 

ožujka 2020. u Osijeku na Pravnom fakultetu u vremenu od 9:00 – 16:00 sati. 

PRIJAVA sudionika je OBAVEZNA. 

Rok za prijavu je 10. ožujka 2020.  

Prijave se vrše na e-mail:anita.barisic@socskrb.com, jelenabirovljevic@gmail.com 

KOTIZACIJA: 

Uključuje pravo sudjelovanja u svim aktivnostima skupa, osvježenje i zakuska u pauzama. 

Kotizacija : 150,00 kn, a za članove Udruge socijalnih radnika Osječko-baranjske 

županije je 50,00 kn. 

Kotizaciju NE plaćaju pozvani izlagači i studenti socijalnog rada. 

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Udruge socijalnih radnika Osječko-baranjske 

županije, IBAN: HR5723900011100184194. 

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti Udruzi socijalnih radnika Osječko-

baranjske županije putem gore navedene e-mail adrese. 

Kontakt osobe: 

Jelena Birovljević 098/928-9327 

Anita Barišić 098/948-94-01 

BODOVANJE: 

Održavanje Stručnog skupa bit će prijavljeno Hrvatskoj komori socijalnih Radnika i 

Hrvatskoj psihološkoj komori. 

Potvrde o sudjelovanju bit će uručene svim sudionicima. 
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STRUČNI SKUP 

 

„UPRAVNI POSTUPAK I PRAVA DJELATNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI -

STATUS SLUŽBENEOSOBE„ 

 
 

Mjesto održavanja: Pravni fakultet u Osijeku – Vijećnica Pravnog fakulteta u Osijeku, S. Radića 13 

 

Vrijeme održavanja: 17. ožujka 2020. 

 

PROGRAM RADA: 
 

 

9:00 –9:30 Prijave sudionika 

 

9:30– 9:45  Otvorenje stručnog skupa 

 

9:45 – 10:30 "Posebni upravni postupci pred centrom za socijalnu skrb" doc.dr.sc. Ana Đanić Čeko 

 

10:30 – 11:30 Primjer iz prakse Centra za socijalnu skrb Osijek, Silvija Srđak, dipl. pravnica  

 

11:30 – 12:00  Rasprava s pitanjima i dilemama 

 

12:00 –12:45 Pauza za zakusku 

 

12:45 – 13:30 „Odgovornost poslodavca, prava i način korištenja prava iz radnog odnosa zaposlenih u socijalnoj skrbi“     

Andrija Stojanović, direktor Certitudo d.o.o. 

 

13:30 – 14:00 Provedba panel rasprave 

 

14:00 – 14:15  Kratka stanka 

 

14:15– 15:00 Zaključci i zatvaranje skupa 

 

 


