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УРС

УДРУЖЕЊЕ ЗА РАДНО ПРАВО
И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ

13. Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат и ми-
ритељ/арбитар при Републичкој агенцији за мир-
но решавање радних спорова, Злостављање на 
раду кроз судску и арбитражну праксу;

14. Мр Весна Билбија, Јавно предузеће „Пошта 

Србије“, и арбитар/миритељ код Републичке 

агенције за мирно решавање радних спорова, 

Законско и подзаконско регулисање заштите 

узбуњивача- кључне одреднице;

15. Весна Николић, адвокат из Београда, Изазо-

ви у примени и заштити права из радног односа 

– полицијски службеници и припадници БИА;

16. Др Волтер Пултнер (Walter Poltner)  експерт 

на тему социјалног осигурања у Аустрији, Сис-

тем доприноса у Републици Аустрији - за здрав-

ствено, пензијско и осигурање за случај повреде 

на раду.

 У 13 ЧАСОВА ПОЛАЗАК У АНДРИЋГРАД. 

ПОВРАТАК У 19 ЧАСОВА.

 21:00 Свечана вечера 
уз музички програм

10:00

1. Др Велизар Голубовић, Републички Фонд за 
ПИО, Покрајински фонд Нови Сад, Право на ко-
ришћење пензије за време запослења у Репуб-
лици Србији  и упоредном праву;
2. Бошко Латковић, Национална служба за за-
пошљавање Београд, Заштита незапослених 
лица посредством билатералних споразума о 
социјалном осигурању, са посебним освртом на 
споразиме које је закључила Република Србија и 
њихову ратификацију;
3. Филип Бојић, асистент на Правном факултету 
Универзитета у Београду, Положај жена у систе-
му социјалног осигурања, са посебним освртом 
на породичне пензије;
4. Мила Петровић, докторант на Правном фа-
култету Универзитета у Београду, Права из оба-
везног социјалног осигурања по основу повреде 
на раду и професионалних болести;
5. Весна Стојановић, докторант из области Рад-
ног права на Правном факултету Универзитета 
Унион у Београду, Право на инвалидску пензију 
по садашњем закону, потпуни губитак радне 
способности, пракса судова у вези инвалидно-
сти и могуће промене у инвалидско  осигурању;

12:00 Дискусија

Поруке са саветовања

МЕСТО ОДРЖАВАЊА
 Саветовање се одржава у Kонгресној сали 
„Романија” на Златибору.

Котизација за учешће на Саветовању из-
носи 10.800,00 динара са ПДВ-ом по учеснику. 
Котизација обухвата право присуства Саве-
товању, као и оба броја часописа „Радно и соци-
јално право" за 2015. годину (први број на самом 
Саветовању, а други након тога). Сваки учесник 
добија и пропусницу за улазак у Конгресну и дру-
ге сале предвиђене за рад.

Котизација се уплаћује искључиво на те-
кући рачун Удружења за радно право и социјално 
осигурање Србије, бр. 160-926505-96 Ваnса 
Intesa АО Београд.

Цена котизације је НЕПРОМЕЊЕНА већ 
три године, с тим што је увећање извршено јер су 
у цену смештаја урачунати трошкови излета у 
Андрићград. 

У вези са уплатом котизације можете се об-
ратити Удружењу за радно право и социјално 
осигурање Србије: 011/2644-766, 2644-587, факс 
011/3615-154,   urs.radnopravo@gmail.com
Контакт: Весна Мариндолац, 063/253 703. 

Пријаве за Саветовање слати на адресу: 
urs.radnopravo@gmail.com или Удружење за 
радно право и социјално осигурање Србије, 
Ул. Светозара Марковића 79/1,11000 Београд. 

Све информације у вези смештаја учес-
ници Саветовања могу добити у студенском 
одмаралишту Србије, Златибор, 031/841-369 и 
031/841-791. 

Цене смештаја (3 пуна пансиона) су: 
у једнокреветној соби 11.902,00 

динара 
у двокреветној соби 10.462,00 дин. 

 У цену су урачунати трошкови боравишне 
таксе, свечане вечере и излета у Андрићград.

и

КОТИЗАЦИЈА

СМЕШТАЈ

Tрeћи рaдни дaн, субoтa 10.10.2015. 
(кoнгрeснa сaлa Хотела„Романија“)



 И ове 2015. године одржава се на Златибору тра-
диционално стручно саветовање на тему: „Радно 
законодавство данас и могуће промене". Савето-
вање је намењено правницима из области науке и 
образовања, привреде, јавних предузећа и устано-
ва, правосуђа и адвокатуре, органа управе и локал-
не самоуправе, банака и осигуравајућих друштава, 
синдиката запослених и удружења послодаваца, 
невладиних организација, итд. 

Овогодишње саветовање организује се уз 
подршку аташеа за рад и социјална питања 
амбасаде Аустрије.

 
Тематске области Саветовања покривају 

целокупну материју радног и социјалног права и 
праксе:

 запошљавање,
 радни односи у свим областима рада (општи 

режим, државни службеници и други специ-
јални радноправни режими),

 нове форме рада у ЕУ,
 недавне и предстојеће измене законских 

прописа,
 радни спорови,
 судски и мирни методи решавања радних 

спорова,
 једнак третман запослених и злостављање 

на раду,
 пензијско, инвалидско и здравствено осигу-

рање и социјална заштита,
 проблеми примене прописа у пракси.

Наведене тематске области биће обрађене пу-
тем уводних излагања руководилаца значајних ре-
публичких институција из области рада, реферата, 
дискусија, питања и одговора, као и организовањем 

ПРOГРAM СAВETOВAЊA

Дaн дoлaскa – срeдa 7.10.2015. гoдине

10.00  11.00 –
Oтвaрaњe сaвeтoвaњa (прoф. др Aлeксaндар 
Пeтрoвић, прeдсeдник Удружeњa зa рaднo 
прaвo и сoциjaлнo oсигурaњe Србиje, Зоран 
Лазић, помоћник министра у области рада 
Републике Србије, Зоран Мартиновић, дирек-
тор Националне службе за запошљавање, Миле 
Радивојевић, директор Републичке агенције за 
мирно решавање радних спорова, Бојан Јоцић, 
директор Инпектората за рад у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања)

11:00  Реферати
1. Прoф. др Прeдрaг Joвaнoвић, Прaвни фaкул-
тeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду Радно-правна 
заштита инвалида;
2. Проф. др Борче Давитковски, проф. др Ана 
Павловска-Данева, доц. др Драган Гоцевски, 
Прaвни фaкултeт Скопље, доц. др Елена Давит-
ковска, Економски институт, Скопље, Специ-
фична начела за улаз/запошљавање у админис-
трацији у Републици Македонији; 
3. Прoф. др Сeнaд Jaшaрeвић, Прaвни фaкул-
тeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, Нове форме ра-
да у Европској унији и Србији;
4. Прeдрaг Tрифунoвић, судиja Врхoвнoг 
кaсaциoнoг судa Рeпубликe Србиje, Рaдни 
спoрoви у прaкси;
5. Прoф. др Toдoр Кaлaмaтиjeв, доц. др Алек-
сандар Ристовски, Прaвни фaкултeт Скoпље, 
Фактички радни однос и хонорарни рад versus 
македонског радноправног система;
6. Др. Стефан Потмесил (Stefan Potmesil), 
председавајући надзорног одбора Аустријске 
службе за запошљавање, Уговор о раду у Аус-
трији; 
7. Дoц. др Слoбoдaнкa Кoвaчeвић Пeрић, 
Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Приштини сa 
приврeмeним сeдиштeм у Кoсoвскoj Mитрoвици, 
Забрана дечијег рада – de iure vs. de facto; 

8. Доц. др Љубинка Ковачевић, Прaвни фaкул-
тeт Унивeрзитeтa у Београду, Однос између сис-
тема унутрашњег и спољашњег узбуњивања и 
особености заштите узбуњивача у оквиру њих;
9. Доц. др Јадранка Половић, Висока школа 
мултимедијских и комуникацијских технологија у 
Сплиту, Политички контекст флексибилиза-
ције рада у Хрватској: регулација тржишних ув-
јета рада као последица еуропеизацијских 
процеса;
10. Др Борислав Радић, дирeктoр Aгeнциjе зa 
мирнo рjeшaвaњe рaдних спoрoвa Рeпубликe Ср-
пскe, Грађанскоправна заштита права из рад-
ног односа у Републици Српској;
11. Боривоје Живковић, судија Апелационог су-
да у Београду у пензији, Увећана зарада по осно-
ву времена проведеног на раду;

Дискусија

Представљање нових публикација чланова 
Удружења 

Практикум пословног успеха: правни, 
емоционални и социјални оквир, 
Аутор: Oлгa Кићaнoвић, сaвeтник у Рeпубличкoj 
Aгeнциjи зa мирнo рeшaвaњe рaдних спoрoвa;

 

„Заштита права запослених“
Модератори: Прeдрaг Tрифунoвић, Врховни касациони Суд, 
Боривоје Живковић, Апелациони суд у Београду, Зoрaн Лa-
зић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, Дејана Спасојевић Иванчић, адво-
кат/арбитар и миритељ при Републичкој агенцији за мирно 
решавање радних спорова

„Радни односи службеника“
Модератори: Проф. др Борче Давитковски, Правни 
факултет Скопље, доц. др Зоран Лончар, Правни 
факултет у Новом Саду; Љубомир Пљакић, судија Врховног 
касационог суда у пензији

1. Проф. др Гордана Марчетић, мр Ива Лопи-
жић, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, 
Службенички статус јавних службеника у Ре-
публици Хрватској и земљама ЕУ;
2. Прoф. др Рaдoje Бркoвић, Прaвни фaкултeт 
Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу, Колективно прего-
варање у актима Међународне организације ра-
да који су инкорпорирани у легислативу Репуб-
ликеСрбије;
3. Прoф. др Жeљкo Mирjaнић, Прaвни фaкултeт 
Унивeрзитeтa у Бaњa Луци, Савјет радника као 
предмет законског уређивања;
4. Доц. др Бојан Урдаревић, Правни факултет 
Универзитета у Крагујевцу, Формирање савета 
запослених у Републици Србији као облик унап-
ређења колективних права запослених;
5. Доц. др Весна Симовић Звицер, Факултет по-
литичких наука Подгорица, Штрајк као метод 
рјешавања радних спорова у Црној Гори;
6. Др Рајко Косановић, др Сања Пауновић, Са-
вез самосталних синдиката Србије, Репрезен-
тативност синдиката;
7. Др Снежана Лакићевић, саветник у НИС-у, Из-
мене ЗОР-а: правни положај послодавца;
8. Проф. др Зоран Радуловић, Висока школа за 
пословну економију и предузетништво у Београ-
ду, Председник републике и функционери из-
вршне власти (положај и радноправни статус);
9. Љубодраг Пљакић, судија Врховног касацио-
ног суда у пензији, Управно-судска заштита ца-
ринских службеника у спору пуне јурисдикције;
10. Доц. др Данило Рончевић, Факултет за ме-
наџмент у спорту, Алфа Универзитет, Алек-
сандар Антић, сарадник на Правном факултету 
Универзитета у Крагујевцу, Радноправни положај 
локалних службеника Србије и земаља региона; 
11. мр Александар Пановски, Образовни ин-
форматор, Радноправни аспекти рационали-
зације запослених у јавном сектору;
12. Доц. др Рајко Кличковић, Факултет Правних 
наука, Универзитет за пословне студије Бања Лу-
ка, Заштита од злостављања на раду  у Репуб-
лици Српској – садашњост и перспективе;

16:30-18.00
 Округли сто I

Први рaдни дaн, чeтвртaк 8.10. 2015. 
(Кoнгрeснa сaлa „Романија“)

Референти и предавачи су професори рад-
ног и социјалног права са свих наших универзи-
тета, као и са престижних универзитета у ре-
гиону, експерти из ЕУ, судије Уставног суда и Вр-
ховног касационог суда Републике Србије, су-
дије апелационих судова, представници уд-
ружења запослених и послодаваца, представ-
ници институција из области рада, експерти који 
раде на креирању законских аката из области 
рада и други. 

Други рaдни дaн, пeтaк 9.10.2015. 
(кoнгрeснa сaлa Хотела„Романија“)

10.00 часова

18:00-19.30
 Округли сто II


	Page 1
	Page 2

