
 

Трећа информација 

организује семинар за све јавне службе 

 Просвета    Наука   Култура    Здравство    Социјална заштита   
 

 
 директору 
 правнику 
 секретару 

 

„ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА“ 
 (АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ 

ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА”) 

хотел „Оморика”, Тара  
од 3. до 5. маја 2018. године  

Овај стручни скуп организујемо са циљем: 

 да Закону о запосленима у јавним службама, као једном од најважнијих 
реформских закона, посветимо дужну пажњу и кроз континуирану едукацију 
стручно елаборирамо адекватну примену од самог почетка доношења Закона 
(25.12.2017.), поштујући рокове примене све до краја 2019. године. 

 да све до коначне примене Закона сукцесивно отклањамо проблеме у примени, 
као и да у сарадњи са струковним удружењима (правника, рачуновођа и 
директора), као и са доносиоцима прописа, предупредимо неадекватне 
последице у практичној примени. 

На овом семинару сазнаћете:  

 Који су најчешћи проблеми у примени Закона о запосленима у јавним службама, 
а од значаја су за будући положај запослених у јавном сектору 

 Све о Каталогу радних места, као и разрешењу проблема сврставања 
руководиоца финансијске службе у одговарајуће звање у Каталогу 

 Одговоре на проблемска питања у вези утврђивања појединих права запослених 
утврђених одредбама ПКУ 

 Све о међусобним правима и обавезама руководилаца установе (висина права на 
прописана примања и порески третман) 

 Како најсигурније нормативно уредити сва питања везана за обавезе и права 
запосленог (а и послодавца у јавној служби). 
 
 

У првој фази едукације запослених на тему „Запослени у јавним службама“, поред 
упознавања са целином Закона, израдили смо општи модел Правилника о раду и 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у установама просвете. 
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П  Р  О  Г  Р  А  М 

3.5.2018. (четвртак) 

Евидентирање учесника  

од 11.00 – 12.30 часова  

 

 од 12.30 – 14.30 часова  

 Поздравна реч - проф. др. Данило Рончевић, директор Службе 
за управљање кадровима Владе Републике Србије   

1. ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА КАО ОСНОВА 
ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 Предмет и рокови за примену (отворена питања) 
 Међусобни однос Закона о запосленима у јавним службама и Закона о раду 

као и посебних закона који уређују рад јавних служби (Када и који пропис 
треба применити и како?) 

 Одредбе које се примењују од дана ступања на снагу закона о запосленима у 
јавним службама; одредбе које се примењују од 1.1.2019. и од 1.1.2020.  

2. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

 Усклађивање Правилника о организацији и систематизацији послова са 
Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама 
у јавном сектору (потенцијалне опасности које произилазе из погрешно 
изабраног назива радног места, а посебно у финансијским службама) 

 Доношење решења о називу радног места, односно закључивање анекса 
уговора о раду због промене назива радног места 

 Услови и начин заснивања радног односа 
 Конкурсни поступак за попуњавање  радних места 
 Радни однос директора јавне службе 
 Специфичност статуса директора у појединим установама сходно прописима 

који регулишу основну делатност установе 

 ДИСКУСИЈА и ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 

 од 15.00 – 16.00 часова 

   Ручак  
 

 од 17.00 – 19.00 часова 

 ДИСКУСИЈА и ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 

3. ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА  
 Утврђивање основне плате, накнаде плате, накнаде трошкова и других 

примања 
 Увећања плате по основу руковођења,  дежурства, посебних услова рада,  друга 

увећања и могућности увећања из сопствених прихода 
 Међусобни однос Закона о систему плата и Закона о запосленима у јавним 

службама 
 Платне групе, платни разреди и коефицијенти радног места 
 Утврђивање плате у 2019. години. 



4.5.2018. (петак) 

 од 10.00 – 11.30 часова 

4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 
 Распоред радног времена (непуно  и скраћено радно време, приправност, 

дежурство) 
 Право на одмор и одсуство са рада 

5. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ 
СЛУЖБАМА 
 Отказ уговора о раду од стране послодавца и запосленог 
 Последице неостваривања очекиване радне успешности 
 Престанак радног односа запослених у установама образовања и васпитања у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања 

 ДИСКУСИЈА и ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 

од 11.30 – 12.00 часова 

 Пауза за кафу  
 

 од 12.00 – 13.30 часова 

6. ПОРЕСКИ ТРЕТМАН НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА  
 Проблеми у утврђивању пореског третмана појединих  примања запослених, 

утврђених колективним уговорима  
 Порески третман примања лица ангажованих по основу закљученог уговора 

ван радног односа- привремени и повремени послови,  уговор о правима и 
обавезама директора и др. 

 Нове шифре врсте примања у складу са изменама Правилника о пореској 
пријави за порез по одбитку 

7. Презентација ИН-АКАТА 
 како уређеним интерним актима најефикасније решити права и обавезе 

запослених и друга организациона питања у Вашој установи 
– електронска база „ИН-акта“! 

 

 од 13.30 – 14.30 часова 

СТРУКОВНО ОКУПЉАЊЕ 
Струковна удружења директора, правника и рачуновођа у јавном сектору 

 

Отворена стручна дебата о позицији заспослених у јавним службама 

Формирање струковних иницијитава за решавање отворених питања са заједничким и 

посебниим ставовима свих струковних удружења. 

 

 



 од 16.00 – 18.30 часова 

 РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМ 
Шетња 4км (брдо Голубац, трим стаза) 

Мала школа лековитог биља Националног парка Тара. 

 

5.5.2018. (субота) 

од 10.00 – 11.30 часова 

1. ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА СА ОВОГ СКУПА И 

ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЊИХОВО СПРОВОЂЕЊЕ 

 
 
 

 ЕДУКАТОРИ:  
    (Александар Антић, Вукашин Петровић и  Љиљана Јовић) саветници и специјални 

консултанти за Радне  односе и Зараде у Образовном информатору.  

ПРИЈАВА И УСЛОВИ УЧЕШЋА 
    ● Пријављивање се врши слањем ПРИЈАВЕ на мејл korisnickiservis@obrazovni.rs, путем on-line 

формулара на адреси: www.obrazovni.rs или на факс: 011/3286-494. Детаљније информације можете 
добити на телефоне: 011/3286-542, 2624-434 или 063/688-354.   

 КОТИЗАЦИЈА    
За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора: 4.000,00 дин. (први учесник), 
3.000,00 (други учесник) – гратис за трећег учесника из исте установе.  
За остале учеснике: 6.000,00 дин. (први учесник), 5.000,00 (други учесник) и 2.00,00 (за 
трећег и сваког наредног учесника). * Цене су са урачунатим ПДВ-ом.   

 

Котизација ОБУХВАТА: стручни материјал – Закон о запосленима у јавним службама, 
модел Правилника о раду усклађен са Законом о запосленима у јавним службама,  , модел 
решења о промени назива радног места и модел анекса уговора о раду о промени назива 
радног места, као и презентације излагања на ЦД-у.  

 

 СМЕШТАЈ 

Рeзeрвaциje сe вршe директно хотелу „Оморика“ нa тел: 031/3150-050 и 031/3150-051 

или мејлом prodajavutara@gmail.com. Због ограничености смештајних капацитета, рeзeрвaциje 

смeштaja пoтрeбнo je извршити нajкaсниje до 27.4.2018, a уплaту 100% aвaнса седам дaнa прe пo-

чeткa кoришћeњa услугa нa oснoву прoфaктурe хотела.  

 

Контакти за додатне информације у вези са стручним скупом:  
(011) 3036-531, 3036-532; 2631-222 

 korisnickiservis@obrazovni.rs. 

 

Добродошли! 

http://www.obrazovni.rs/uploads/PRIJAVA_XIX_SUSRETI_USTANOVA_2017.pdf
http://www.obrazovni.rs/
mailto:korisnickiservis@obrazovni.rs

