
  
 

 

 

 

                  

                                                                                                                организују 
РАДИОНИЦУ 

„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА ЗА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’ 
 

Београд, просторије Образовног инфоматора, 
Цара Лазара 5А  

26.12.2017. (уторак) 
(са почетком у 10.00 часова) 

 
Семинар је намењен: 

 Директорима  
 Секретарима 

 Рачуновођама 
 

На овој радионици ћете сазнати:  
 Начин на који ћете ускладити Правилнике о организацији и систематизацији 

послова са Уредбом о каталогу радних места,  
 Решења проблема која се појављују приликом усклађивања и у вези са радним 

односима у установама образовања и васпитања. 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М   

1. ПРИМЕНА  УРЕДБЕ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА 

2. УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ СА 
УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – са 
примерима и презентацијом модела интерног акта 

3. УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ СА 
УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – са 
примерима и презентацијом модела интерног акта 

4. РАДНИ ОДНОСИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА ( АКТУЕЛНА ПИТАЊА)  

5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ   

 

 



 
 
 Предавачи:   Александар Антић, саветник за радне односе у Образовном инфоматору 
                                 Марија Бојовић, сарадник у Образовном инфоматору 
                                Јасмина Кочановић, сарадник у Образовном инфоматору 
 Mатеријал: Модели правилника о организацији и систематизацији послова за установе предшколског, основног и 
средњег васпитања и образовања, Уредба о каталогу радних места за предшколске установе, основне и средње школе. 
 Пријава учешћа: Након извршене уплате, доставити попуњене и оверене Пријаве: 

 на е-mail: korisnickiservis@obrazovni.rs или путем Е-пријаве преко сајта: www.obrazovni.rs  или  
  факсом на број: 011/3286-494, 26-24-434.  
С обзиром на велико интересовање и ограничени број учесника, молимо све заинтересоване да своје пријаве 
пошаљу на време. Пријављени учесници овог семинара имају приоритет учешћа према редоследу приспелих 
пријава, а за преостале заинтересоване отварамо нове термине. 

 КОТИЗАЦИЈА    

- За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора: 6.900,00 дин.  

- За остале учеснике: 11.900,00 дин. 
 

* Наведене цене су са ПДВ-ом.  
** Овим Упитником (линк), можете стећи право учешћа на овом семинару по нижој, претплатничкој цени, уколико исти 

доставите до 25.12.2017.године. Попуњен Упитник послати на мејл: oiprosveta@obrazovni.rs  

Ближе информације: Кориснички сервис 
(011)2624 434 

Д о б р о д о ш л и! 
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