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XX ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ 
– Континуирана едукација директора и менаџера у јавном сектору – 

15-17. март 2015. – Копаоник, хотели MK Mountain Resort (Angella и Grand)  
 

На основу Фискалне стратегије за 2015. годину са пројекцијама 2016. и 2017. 
годину („Сл. гласник РС” бр. 15 од 6. фебруара 2015. године), а у складу са Полазним 
основама за прву фазу оптимизације јавне управе, потребно је да корисници јавних 
средстава до јуна 2015. године реализују своје Планове рационализације. У питању 
је врло значајна и социјално осетљива пословна обавеза која има за циљ ефикасније 
управаљање и руковођење директним и индиректним буџетским организацијама, 
укључујући и привредна друштва чији је оснивач субјект јавног сектора. За њено 
извршење, поред познавања законске регулативе, неопходна је и примена знања и 
вештина из области менаџмента и размена искустава између руководилаца из разли-
читих сектора. Отуда је неопходно, у контексту професионалног усавршавања руко-
водилаца и њихових непосредних сарадника, тимски спроводити мере рацио-
нализације, како би се благовремено припремили за овај сложени процес. Препознајући 
ову потребу Удружење директора и менаџера у јавном сектору Вас позива на 
јубиларни XX Пословни тренинг на тему:  
 
 

 
„УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДИЛАЦА У СПРОВОЂЕЊУ 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ” 
 

 
Начин рада: уводна излагања, презентације, дискусија, рад у групама, студија 
случаја. 
 
Циљ овог Тренинга је да:  
 омогући упознавање са свим аспектима правилног спровођења рационализације у 

организацијама и привредним друштвима јавног сектора, 
 кроз сусрет руководећих структура из свих буџетских делатности и привредног 

дела јавног сектора омогући размену досадашњих искустава, како из јавног тако и 
из реалног сектора,  

 се сагледају и обједине стручни потенцијали и практична постигнућа учесника 
скупа, како би се створиле полазне основе за дефинисање принципа за 
спровођење рационализације, 

 удружени јавни сектор, преко свог Удружења директора и менаџера у јавном 
сектору, пружи стваралачки допринос у одабиру и примени најбољих и најцели-
сходнијих решења за спровођење нове реформе, 

 се са закључцима овог скупа упознају сви надлежни и одговорни за функцио-
нисање јавног сектора и буџетског система, 

 се ниво уређености сваке буџетске организације подигне на виши ниво. 
 

  



ПРОГРАМ ТРЕНИНГА 
 

15.3.2015. (недеља) 
  

до 15.00 часова Долазак, смештај и ручак 

од 15.00 до 17.00 
Пријављивање учесника, подела материјала 
(Инфо-пулт Организатора y холу Хотела „Гранд”)  

ПЛЕНАРНИ РАД 
(хотел Гранд) 

од 17.00 до 18.00 

ОТВАРАЊЕ XX ПОСЛОВНОГ ТРЕНИНГА И УВОДНО 
ИЗЛАГАЊЕ:  
„Потреба за рационализацијом и реорганизацијом запослених у 
јавном сектору у циљу фискалне консолидације и повећања 
привредног раста“  

ПРИСТУП РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  
 Нормативни оквир - приказ постојећих и очекиваних пословних 
обавеза; повезаност са другим процесима и прописима  
 Кораци у спровођењу рационализације: формирање тимова, 
анализа послова и радних места, реорганизација, 
систематизовање послова, процена резултата рада, сарадња са 
синдикатима и представницима запослених, утврђивање 
потребног броја, утврђивање оптималног броја запослених  
 Улога и одговорност руководилаца 

ПРАКТИЧНА 
ВЕЖБА  

од 18.00 до 19.00 
 

АНАЛИЗА ПОСЛОВА У ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
 Идентификација циљева организације 
 Препознавање свих функција које се обављају у оквиру 

организације и њихова категоризација 
 Анализа постојеће организације послова у оквиру препознатих 

функција организације 
 Утврђивање препорука за реорганизовање послова и унапре-

ђење организационе структуре  
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УРАЂЕНОГ И ДИСКУСИЈА 

После вечере КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ 

16.3.2015. (понедељак) 

РАДИОНИЦА  
од 09.00 до 10.30 

ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРОЦЕСА 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ – савладавање стереса приликом 
утврђивања вишкова запослених и вођења процеса 
рационализације 

10.30 до 11.00 ПАУЗА 

ПЛЕНАРНИ РАД 
од 11.00 до 11.45 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОПИС ПОСЛОВА  
 Систематизовање послова уз приказ веза са другим процесима и 
прописима 
 Практичан пример описа посла 
 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 Интерни нормативни акти од значаја за квалитетну процену 
резултата рада; веза са другим процесима и прописима 
 Методи, критеријуми и мерила за процену резултата рада 
запослених; приказ проверених искустава из реалног сектора 

ПРАКТИЧНА 
ВЕЖБА 

од 11.45 до 12.30 

 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА У ВАШОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ 
 Дефинисање кључних фактора успеха за конкретно радно место, на 
основу општег описа посла за конкретно радно место 
 Постављање пословних циљева запосленог (годишњих, 
полугодишњих...) на основу општег описа посла и кључних фактора 
успеха 



 Утврђивање критеријума и мерила за процену резултата рада 
запосленог у односу на постављене пословне циљеве 

ПЛЕНАРНИ РАД 
12.30 до 13.00 

УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
 Утврђивање вишкова и смањивање броја запослених 
 Спровођење поступка у утврђеним роковима 
 Принципи и вредности при утврђивању вишка запослених  
 Најчешће грешке у пракси и препоруке руководиоцима  
 

РУКOВOДИOЦИ, ЗAПOСЛEНИ И СИНДИКATИ У 
ПРOЦEСУ РAЦИOНAЛИЗAЦИJE  
 Улога руководилаца, синдиката и запослених у процесу 
рационализације 

 Сарадња руководилаца и синдиката (односно представника 
запослених) као предуслов квалитетне рационализације 

 
од 13.00 до 17.00 

 

 Ручак  
 Тим билдинг активности: вожња жичаром и панорамско 
разгледање  

ПРАКТИЧНA 
ВЕЖБA  

од 17.00 до 19.00  
 

РАД ПО ГРУПАМА 
 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА  
 Израда Плана рационализацијe  
 Приказ припремљених презентација по групама  
 Оцена презентација 
 Закључци са студије случаја за примену у пракси 

 
од 20.30  

 
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА УЗ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАM 

 

17.3.2015. (уторак) 

од 10.00 до 11.00 ЗАКЉУЧЦИ XX ПОСЛОВНОГ ТРЕНИНГА И ПОДЕЛА 
СЕРТИФИКАТА 

12.00  
ЗАВРШЕТАК XX ПОСЛОВНОГ ТРЕНИНГА  

 
Програмски одбор: Душанка Милошевић, проф. др Слободан Ћамиловић, проф. др 
Милић Радовић, специјални саветници из Образовног информатора: Горица Милошевић, 
Александар Пановски, Наташа Павић. 
Тренинг изводе професионални едукатори из области менаџмента и управљања људским 
ресурсима. 
ПРИЈАВA путем Пријаве слањем на факс: 011/3286-494; e-mailom: prodaja@obrazovni.rs или on-line 
формулара на адреси www.obrazovni.rs  
КОТИЗАЦИЈА  За претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” – 11.900,00 
динара по учеснику  За непретплатнике – 19.900,00 по учеснику. Уплата котизације врши се на 
текући рачун НИП „Образовни информатор” д.о.о. број 265-1630310006149-98, 220-31313-
49; 355-1006799-20; 285-0014063160001-95.  
Додатне информације: (011) 2624-434, 063/688-275, 063/688-103. 
 

 
СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА (пакет аранжман) - По пријави учешћа организатору 
(најкасније до среде, 11. марта), резервацију смештаја извршити директним контактом са „MK	
Mountain	Resort‐om”. 
Смештај учесника: у MK MOUNTAIN RESORT хотелима „Grand Hotel & Spa**** и Family 
Hotel Angella**** на бази пакет аранжмана. 
Пакет аранжман обухвата: два пансиона од 15.03. (ручак) до 17.03. (доручак); боравишну таксу 
и осигурање; коктел добродошлице; кафе у паузама предавања; излет – вожња жичаром; свечану 
вечеру; бон за ванпансионску потрошњу у износу од 1.875,00 динара, Wi-Fi, коришћење 
скијашнице, неограничено коришћење Spa & Wellness центра у изабраном хотелу. 

Укључивањем у систем претплате до почетка овог Тренинга на комплет стручних часописа („Подсетник за 
директора”, „Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство”) стичете право учешћа на „Пословном тренингу” под 

условима као за претплатнике. (Могућа је квартална и месечна претплата).  
Служба претплате: (011) 3286-489, 3036-531, 3036-532 и 2631-222 e-mail: prodaja@obrazovni.rs 



 

Напомена: Улазак у хотел од 13,00 часова, напуштање хотела до 10,30 часова 
 

Пријава и резервација смештаја: телефоном: 011/655-7585, 011/655-7586, 011/655-7587, 
011/655-7588, од 9.00 до 19.00 часова. Додатне информације у вези са смештајем на 
телефон:036/5471-246. Превоз учесника: индивидуалан.  
Могућност организованог превоза за веће групе. Контакт: Јасмина Станишић,  011/3286 – 489. 
 
 

 
 

В Р Х У Н С К А  Е Д У К А Ц И Ј А  Н А  В Р Х У  С Р Б И Ј Е !  

Цене пакет аранжмана  
Врста собе Хотел „Гранд” Хотел „Анђела” 

1/1 34.075,00 23.325,00 
1/2 26.325,00 18.825,00 


