
 
у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање,  

борачка и социјална питања 
  

организује 
  

САВЕТОВАЊЕ поводом  
ИЗМЕНА ЗАКОНА О РАДУ 

уторак, 29. јул 2014, Београд, Центар „Сава” 

  
  

  
Поштовани, 

  
  
У сусрет примени новина из Закона о раду припремили смо комплетан 

едукативни програм за све пословне системе (привреда и јавни сектор). Сада 
Вам достављамо Пречишћени текст Измена и допуна Закона о 

раду (кликни за преузимање), који је усвојен на седници Скупштине 18.7.2014. 
године и позивамо Вас на стручно Саветовање 
  

„СПРОВОЂЕЊЕ НОВИНА ИЗ ЗАКОНА О РАДУ  
У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА РАДНИХ  

ОДНОСА И ПОСЛОВАЊА“ 
  

(29. јули 2014. године у Београду, Центар „Сава“). 
  

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА  (кликни)   ПРИЈАВА   (кликни) 
  

  

          Саветовање организујемо са циљем да се олакша примена новина 
из  Закона о раду и омогући благовремено усклађивање аката у прописаном ро-

ку (Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и Угово-
ра о раду које треба усагласити са одредбама овог закона у року до 60 дана, а 
Правилник о раду/КУ у року од шест месеци од дана ступања на снагу новина у 

Закону). 
  

Предавачи на овом Саветовању су представници Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Лазић – помоћник минист-
ра, Ивана Савићевић – члан радне групе за израду Закона, представници 

Инспектората за рад, а очекујемо и да ће испред Владе Србије мини-
стар Александар Вулин, поздравном речју указати на значај Саветовања. 

О пословним обавезама које измене Закона доносе говориће и: Вера Божић 
Трефалт, директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Дејан Костић, 

http://www.obrazovni.rs/uploads/zora/Preciscen_tekst_Zakona_o_radu_izglasan_18_7_2014.pdf
http://www.obrazovni.rs/uploads/zora/Preciscen_tekst_Zakona_o_radu_izglasan_18_7_2014.pdf
http://www.obrazovni.rs/uploads/zora/Prospekt_zakon_o_radu.pdf
http://www.obrazovni.rs/uploads/zora/Predracun_prijava_za_ZOR.doc


директор Републичке Агенције за мирно решавање спорова, проф. др Слобо-

дан Ћамиловић, као и саветници из Образовног информатора. 

  
Материјал на Саветовању је Практикум за примену новина у Закону о 

раду са CD-ом, који садржи и моделе усклађених општих аката израђених ин-
тегрисаним приступом сагледавања радних односа у оквиру целокупног посло-

вања: Правилника о организацији и систематизацији послова, Правилника о ра-
ду као и Моделе појединачних аката. 
 
 
 
 


