
 
 

ДРУГИ ПОЗИВ 
 

Поводом доношења аката Владе, надлежног министарства и Скупштине локалне 
самоуправе о одређивању максималног броја запослених у јавним сектору  

– рок 11. септембар 2015. године – 
организујемо 

 
Инструктивни семинар 

 „СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 
 У 2015. ГОДИНИ И ПРИПРЕМЕ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ 

КАДРОВА У 2016. ГОДИНИ“ 
 

29. септембар 2015. године - НОВИ САД, хотел ,,Путник“, Илије Огњановића 24 

02.октобар 2015. године -НИШ, Регионални ценатар, Париске комуне бб 
 

 
П Р О Г Р А М    Р А Д А  

 
 

од 9.00-10.00  
Пријављивање учесника 

 
10.00 до  11.30 

 

• СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АП И ЈЛС (обавезе АП и ЈЛС након доношења акта о 
максималном броју у 2015. години; одговорност организационих облика у системима АП и 
ЈЛС за спровођење акта о максималном броју запослених и надзор над применом акта у 
организационим облицима у систему ЈЛС; посебне обавезе и положај јавних комуналних 
предузећа)  

• ПРИПРЕМЕ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ КАДРОВА У АП и ЈЛС У 2016. ГОДИНИ (припрема АП и 
ЈЛС за доношење акта Владе РС о максималном броју запослених за 2016. годину: анализе и мере 
које АП и ЈЛС могу да спроводе у циљу смањења боја запослених; области у којима ЈЛС могу 
остваривати међусобну сарадњу са циљем смањења броја запослених и начин остваривања те 
сарадње)  

• СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У 2015. ГОДИНИ (како применити 
акт Владе о максималном броју запослених; који је редослед активности у јавној служби 
ради смањења броја запослених; одговорност и рокови за извршење појединих активности 
ради смањења броја запослених у 2015. години; примена основа за престанак радног односа 
и примена изузетака код престанка радног односа у јавној служби; начин извршења обавезе 
јавности података и достављања података о смањењу броја запослених)  

• ПРИПРЕМЕ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ КАДРОВА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У 2016. ГОДИНИ 
(какве анализе је неопходно извршити и које мере применити  у јавној служби у оквиру 
припрема за рационализацију у 2016. години; која су нормативна акта неопходна за 
спровођење рационализације у јавним службама)  

11.30 до 12.00  
 Пауза  

 



12.00 до 13.00 

 ОДГОВОРИ ПРЕДАВАЧА НА ПИТАЊА ПОСТАВЉЕНА ПИСМЕНО ПРЕ СЕМИНАРА (Образац у 
прилогу) 

13.00 до 13.30 
 Пауза  

 
13.30 до 14.30 

 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ СМАЊЕЊА КАДРОВА 
 РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КАДРОВА И ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ (обезбеђивање 

средстава и исплата средстава за накнаду или отпремнину у 2015. години; веза 
рационализације са прописима о финансијском пословању у јавном сектору; припреме 
за 2016. годину или шта се прво ради: финансијско планирање или рационализација?)  

 УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА У ПРОЦЕСУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ (последице престанка 
радног односа због стицања услова за старосну пензију, односно последице закључења 
споразума о продужењу радног односа са запосленим који има услове за старосну 
пензију; закључење и спровођење споразума о престанку радног односа уз исплату 
новчане накнаде; припрема и спровођење програма решавања вишка запослених; 
модели аката неопходних за спровођење рационализације; улога синдиката у припреми 
и спровођењу рационализације) 

14.30 до 15.30 

 ОДГОВОРИ ПРЕДАВАЧА НА ПИТАЊА ПОСТАВЉЕНА НА СЕМИНАРУ 
 
ЦИЉНА ГРУПА: представници организационих облика у јавном сектору, који су најодговорнији 
за спровођење рационализације запослених (председници општина/градоначелници, директори, ру-
ководиоци и друга одговорна лица; запослени који обављају послове: управљања људским ресурсима, 
нормативне послове, финансијског планирања и обрачуна плата/зарада; представници запослених и 
синдиката)  

ИСХОД: Учесници ће сагледати све пословне обавезе у складу са прописима у вези смањења броја запо-
слених током 2015. године и за припрему рационализације кадрова у 2016. години;  добиће инструкције 
за самосталну припрему и спровођење смањења броја запослених у својим организационим облицима, 
односно да припреме и спроведу акте о максималном броју запослених за 2016. годину.  

МАТЕРИЈАЛ: Практикум са текстом Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору, моделима аката за његово спровођење и изводима из повезаних прописа од значаја за 
правилну примену закона. 

ПРЕДАВАЧИ: Представници надлежног министарства и уредници и специјални саветници из Об-
разовног информатора: Регина Раделић, Горица Милошевић, Наташа Павић, Љиљана Јовић и Алексан-
дар Пановски. 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: Ради ефикаснијег рада на семинару и припреме одговора од стране предава-
ча, моле се учесници да на Обрасцу за питања (у прилогу), одмах поставе и конкретна питања у вези са 
темом семинара, како би одговоре добили већ у првом делу стручног скупа. Образац доставити уз попу-
њену Пријаву учешћа. 

 ПРИЈАВУ УЧЕШЋА послати: e-mailom: prodaja@obrazovni.rs,нафакс: 011/3286-494; или путем on-line 
формулара на адреси www.obrazovni.rs  

КОТИЗАЦИЈА:  ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ на часописе НИП „Образовни информатор”  за првог учесника  
из организације 6.900,00 динара са ПДВ-ом  за другог учесника из исте организације  4.900,00 динара 
са ПДВ-ом   за трећег учесника из исте организације БЕСПЛАТНО.  
 ЗА НЕПРЕТПЛАТНИКЕ  за првог учесника  из организације 11.900,00 динара са ПДВ-ом  за другог 
учесника из исте организације  8.900,00 динара са ПДВ-ом   за трећег учесника из исте организације – 
3.900,00 динара са ПДВ-ом.  
*** ИСКОРИСТИТЕ МОГУЋНОСТ ДА СЕМИНАРУ ПРИСУСТВУЈЕТЕ ПОД УСЛОВИМА ЗА ПРЕТПЛАТНИ-
КЕ!!! (у прилогу: Наруџбеница за IV квартал и Сагласност за одложено плаћање). 
→ 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 у вези семинара: (011) 2624-434, 063/688-095. 

 

 

     Знак поузданих информација и инструкција! 

 


