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На основу чл. 10 и 12. став 2. Покрајинске уредбе о стручном усавршавању и оспособљавању 

службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе („Службени 

лист АПВ“, број 12/2019) и члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(„Службени лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014 - др. одлука, 37/2016 и 29/2017), покрајински секретар 

за привреду и туризам, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У 

ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се Посебан програм обуке ради стручног усавршавања 

службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2019. годину (у даљем тексту: 

Посебан програм обуке), који је саставни део овог правилника. 

Посебан програм обуке припрема се и спроводи ради стручног усавршавања, као и 

унапређивања знања и вештина службеника, у складу са специфичним потребама из делокруга и 

надлежности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, као и потребама 

карактеристичним за поједина радна места. 

 

Члан 2. 

Овим правилником утврђује се: област стручног усавршавања, назив програма обуке, циљ 

програма, опис програма и тематских целина и циљна група којој је програм намењен. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОБУКЕ 

 

РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ 
И ТУРИЗАМ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Област стручног 
усавршавања 

Подршка раду органа јавне управе – безбедност и здравље на раду у 
покрајинским органима 

Назив програма 
обуке 

ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
– НОВИ ПРОПИСИ И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

Циљ програма 

Допринос квалитетној реализацији програма стручног усавршавања путем 
унапређења компетенција лица за безбедност и здравље на раду, а тиме и 
побољшању стања у области безбедности и здравља на раду у 
покрајинским органима 

Опис програма и 
тематских целина 

- Преглед нових прописа: међународни правни извори и систем 
безбедности и здравља на раду у Републици Србији; 

- Опште мере безбедности и здравља на раду: објекти, просторије и 
простори намењени за рад, средства за рад, средства и опрема за личну 
заштиту на раду, ознаке за безбедност и здравље на раду, обуке и 
оспособљавање запослених и израда упутстава за безбедан и здрав рад, 
као и за средства рада; 

- Посебне мере безбедности и здравља на раду: обавезе при извођењу 
грађевинских радова, при ручном преношењу терета, при коришћењу 
опреме са екраном, рад на висини, услед ризика експлозивних 
атмосфера, при излагању хемијским материјама, биолошким 
штетностима, азбесту, вибрацијама, бука, канцерогенима и мутагенима. 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Лице за безбедност и здравље на раду 

 

Област стручног 
усавршавања 

Запошљавање 

Назив програма 
обуке 

ПРИМЕНА ПРОПИСА 

Циљ програма 
Упознавање службеника са актуелним питањима важећег законодавства у 
области запошљавања  
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Опис програма и 
тематских целина 

- Субвенције и порески подстицаји запошљавању одређених категорија 
лица у АП војводини; 

- Заштита података о личности и лобирање; 

- Новине у области извршног, стечајног и ликвидационог  поступка; 

- Актуелни ставови надлежних органа. 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Службеници који обављају правне послове у области запошљавања 

 

Област стручног 
усавршавања 

Примена домаћих и међународних прописа којима је уређен социјални 
дијалог 

Назив програма 
обуке 

РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ 
НИВОУ 

Циљ програма 
Унапређење знања и вештина службеника ангажованих у области развоја 
социјалног дијалога. 

Опис програма и 
тематских целина 

- Праћење и унапређење рада Покрајинског социјално-економског савета; 

- Стање трипартитног и бипартитног социјалног дијалога у Републици 
Србији и на локалном нивоу; 

- Стање социјалног дијалога у земљама у окружењу и у земљама Европске 
уније; 

- Предлози и планови за унапређење социјалног дијалога у АП Војводини 
и Републици Србији. 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Службеници који прате област социјалног дијалога 

 

Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

ПРИВРЕДА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 

Циљ програма 

Упознавање службеника са актуелним питањима важећег законодавства 
из области привреде и предузетништва, примена правила за контролу 
државне помоћи, правни оквир за подстицање привредног развоја и 
подршку развоју привреде 
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Опис програма и 
тематских целина 

- Актуелности у примени Закона о привредним друштвима; 

- Примена Закона о предузетништву ; 

- Регулатива у обављању привредних делатности; 

- Законски оквир и дефиниција државне помоћи; 

- Инструменти за подстицање привредног развоја и подршку привреди. 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Службеници који обављају послове у области привреде, предузетништва 
и запошљавања 

 

Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

ПОСЛОВНА УДРУЖЕЊА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

Циљ програма 
Упознавање службеника са актуелним питањима важећег законодавства 
из области пословања удружења грађана и пословних удружења, примена 
правила за контролу државне помоћи 

Опис програма и 
тематских целина 

- Примена Закона о удружењима; 

- Инструменти за подстицање привредног развоја и подршку привреди 
кроз активности пословних удружења и удружења грађана. 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Службеници који обављају послове у области привреде и предузетништва  

 

Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

ИНСТРУМЕНТИ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УРЕДНОГ ИЗВРШАВАЊА 
ОБАВЕЗА 

Циљ програма 
Упознавање службеника са прописима којима се регулише примена 
инструмената и средстава обезбеђења уредног извршавања обавеза 

Опис програма и 
тематских целина 

- Инструменти обезбеђења извршавања обавеза (менице, јемство, 
банкарска гаранција, хипотека и др. и пратећа документација); 

- Прописи којима се регулишу инструменти и средства обезбеђења 
извршавања обавеза и њихова примена. 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Службеници који раде на пословима доделе субвенција 
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Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

ФИНАНСИЈСКО-ПРАВНО ПОСЛОВАЊЕ 

Циљ програма 

Унапређење знања службеника из области планског система и управљања 
јавним финансијама, управљања финансијским средствима, извештавања, 
обрачуна зарада, накнада и других прихода, пословање буџетских 
корисника, правно пословање буџетских корисника, радних односа, 
запошљавања, спречавања корупције,заштите података  о личности, 
управни поступак и управни спор-уједначавање судске и управне праксе 

Опис програма и 
тематских целина 

 

 

Актуелне теме којима су у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области планског система и 
управљања јавним финансијама, извештавања, обрачуна,зарада, накнада 
и других прихода, новине у области радних односа, заштити података о 
личности, спречавања корупције, управног поступка 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Службеници који обављају правне послове и послове у области 
материјално-финансијског пословања 

 

Област стручног 
усавршавања 

Туризам 

Назив програма 
обуке 

ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Циљ програма 
Jачање капацитета службеника у примени Закона о туризму и Закона о 
угоститељству, упознавање са основним начелима у области туризма и 
угоститељства  

Опис програма и 
тематских целина 

- Туризам и угоститељство – нова регулатива; 

- Специфичности менаџмента у туризму; 

- Стратегијско планирање у туризму; 

- Акциони планови; 

- Циљеви и начела у туризму и угоститељству; 

- Специфичности туристичког тржишта; 

- Инструменти маркетинга у туризму; 

- Остала неопходна знања из области туризма и угоститељства (стручне 
радионице на програму територијалне IPA INTERREG CBC сарадње, 
припрема апликационог пакета област туризма и угоститељства у складу 
са домаћим законодавством и др.) 

Циљна група којој је 
програм намењен 

Службеници који обављају послове у области туризма, регионалне 
привредне сарадње и запошљавања 
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