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Конгресни центар

‘‘РОМАНИЈА’’XXI ГОДИШЊЕ МЕЂУНАРОДНО 
СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ
И ове године се на Златибору одржава 
традиционално стручно саветовање са напред 
наведеном генералном темом. Саветовање 
је намењено правницима из области науке и 
образовања, привреде, јавних предузеће и 
установа, правосуђа и адвокатуре, органа управе 
и локалне самоуправе, банака и осигуравајућих 
друштава, синдиката запослених и удружења 
послодоваца, невладиних организација, итд.

УДРУЖЕЊЕ ЗА РАДНО ПРАВО И 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ

ОКРУГЛИ СТО
„СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И 

ПЛАТНИ РАЗРЕДИ У ДРЖАВНОЈ 
УПРАВИ -  НОВИНЕ“

ПРВИ РАДНИ ДАН
четвртак, 04. октобар 2018. 
Конгресна сала ‘‘Романија’’

9:30 Отварање Саветовања
Проф. др Сенад Јашаревић, председник 
Удружења за радно право и социјално 
осигурање Србије

Реферати: 9:40

Проф. др Предраг Јовановић, Правни факултет 
Универзитета у Новом Саду, „Позитивна 
дискриминација (са освртом на област рада)” 

Проф. др Тодор Каламатиев, доц. Др 
Александар Ристовски, Правни факултет
„Јустинијан Први“, Универзитета „Свети 
Кирило и Методије“ у Скопљу, Македонија , 
„Европска директива о одређеним аспектима 
организације радног времена (2003/88/ЕЗ)  и 
македонско радно законодавство – актуелна 
ситуација и критичне тачке (не) усклађености“

Проф. др Жељко Мирјанић, „Правни факултет 
у Бањој Луци, Република Српска, ‘‘Рад ван 
радног односа – домаће и упоредно право“ 

Предраг Трифуновић, судија Врховног 
касационог суда Републике Србије, „Актуелна 
питања и новине у судској пракси из области 
радних односа“

Јован Протић, национални координатор 
Међународне организације рада за Србију, 
„Програм достојанственог рада за 2018-2021“

Проф. др Живко Кулић, Правни факултет „Џон 
Незбит“ у Београду, „Положај оснивача у 
колективном преговарању“

Проф. др Љубинка Ковачевић, Правни 
факултет Универзитета у Београду, 
„Равноправност мушкараца и жена као битан 
елемент достојанственог запошљавања: 
прилог дискусији о Нацрту закона о родној 
равноправности“

32 СТРУЧНА 
И НАУЧНА 
РЕФЕРАТА

3 ДАНА РАЗМЕНЕ 
ИСКУСТАВА

Саветовање се 
организује уз подршку 
Канцеларије аташеа за 
рад и социјална питања 
Амбасаде Аустрије

Проф. др Горан Милошевић, др Лука Батуран, 
Правни факултет Универзитета у Новом 
Саду, „Субвенције и порески подстицаји 
запошљавања особа са инвалидитетом у 
Републици Србији“

Проф. др Жељко Бартуловић, Правни факултет, 
Свеучилиште у Ријеци, „Претече радноправних 
прописа у средњовековним урбарима на 
хрватским прописима“

Проф. др Зоран Радуловић, Висока туристичка 
школа струковних студија у Београду, „Анализа 
покушаја организованог рада младих у јавним 
набавкама“

Радован Безбрадица, секретар Уставног 
суда Републике Србије, „Правна природа 
аутентичног тумачења правне норме“

Домагој Фрнтић, судија Општинског радног 
суда у Загребу, Република Хрватска, „Заштита 
права из радних односа пред Европским судом 
за људска права - правни оквир и судска 
пракса“ 

Ивица Лазовић, Миле Радивојевић, 
Републичка агенција за мирно решавање 
радних спорова, „Актуелни токови и могући 
правци даљег развоја института мирног 
решавања радних спорова“

Питања и одговори, дискусија
 
17:00 Округли сто
„Стручно усавршавање и платни разреди 
у државној управи -  новине“

Проф. др Зоран Лончар, 
Правни факултет Универзитета у Новом Саду,
Проф. др Бојан Урдаревић, 
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Зоран Јовановић, 
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Др. Јасмина Бенмансур, Помоћник министра 
за државну управу и локалну самоуправу 
Републике Србије
Проф. др Данило Рончевић, Директор службе 
за управљање кадровима Републике Србије

Медијска подршка: 
„Forum Media d.o.o“, Београд



Др Бојан Божовић, судија Основног суда у 
Новом Саду, „Чињенична грађа у радним 
споровима пред српским судовима“

Дарко Божичић, асистент на Правном 
факултету Универзитета у Новом Саду, 
„Границе послодавчевих надзорних 
овлашћења у односу на заштиту права на 
приватност запослених“

Мила Петровић, докторанд на Правном 
факултету Универзитета у Београду, 
„Особености нових ризика по безбедност 
и здравље на раду запослених – кључни 
радноправни аспекти“  

Јована Мисаиловић, студент 
постдипломских студија на Правном 
факултету Универзитета у Београду, 
„Уплата доприноса за обавезно социјално 
осигурање као последица незаконитог 
отказа уговора о раду уз посебан осврт 
на проблем враћања накнаде за случај 
незапослености“ 

Питања и одговори, дискусија и 
закључење Саветовања

ДРУГИ РАДНИ ДАН
петак, 05. октобар 2018.

Реферати: 10:00

Проф. др Гордана Марчетић, др Ива 
Лопижић, Правни факултет Свеучилишта 
у Загребу, „Запошљавање у јавној служби 
постсоцијалистичких земаља: према 
менаџеризму или политизацији“

Проф. др Радоје Брковић, Дејан Вучинић, 
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 
„Накнада нематеријалне штете из 
радног односа у праву Републике Србије“

Проф. др Сенад Јашаревић, Правни 
факултет Универзитета у Новом Саду, 
„Заштита од отказа у Србији у светлу 
међународних стандарда и упоредне 
праксе“

Проф. др Бојан Урдаревић, Александар 
Антић, Правни факултет Универзитета 
у Крагујевцу, „Радноправни положај 
директора установа у јавном сектору“

Доц. др Борисав Радић, Правни факултет – 
Паневропски универзитет „Апеирон“ Бања 
Лука, Јована Борјан Лазута, ЈУ „Агенција за 
мирно рјешавање радних спорова“ Бања 
Лука, „Заштита радничких представника 
од отказа уговора о раду у законодавству 
Републике Српске“

Доц. Др Рајко Кличковић, Факултет 
Правних наука Универзитета за пословне 
студије Бања Лука, „Уређивање плата 
запослених у Републици Српској“

Доц. др Весна Стојановић, Факултет за 
пословне студије и право, Универзитет 
Унион Никола Тесла, Београд, „Право на 
породичну пензију инвалидног детета“

Др Филип Бојић, Правни факултет 
Универзитета у Београду, „Престанак 
права на социјалну престацију“

Олга Вучковић Кићановић, Републичка 
агенција за мирно решавање радних 
спорова, „Улога посредника и миритеља у 
решавању радних спрова“

Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат 
и миритељ при Републичкој агенцији 
за мирно решавање радних спорова 
Републике Србије, „Правне последице 
незаконитог отказа “

Др Рајко Косановић, др Сања Пауновић, 
Савез самосталних синдиката Србије, 
„Достојанство на раду“

Питања и одговори, дискусија

Излет: Мокра Гора (Мећавник)
Повратак у 19:00

Свечана вечера - 21:00

ТРЕЋИ РАДНИ ДАН
субота, 06. октобар 2018.

Реферати: 10:00

Проф. др Иво Розић, Правни факултет 
Универзитета у Мостару, Емир 
Мехмедовић, Главни управни инспектор 
Министарства правде БиХ, „Ресурси у 
функцији јачања инспекције рада“

Проф. др Слободанка Ковачевић Перић, 
Мр Гордана Дамјановић, Правни факултет 
Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици, 
„Проналасци и ауторска дела створена у 
радном односу“

Проф. др Весна Симовић Звицер, Правни 
факултет Универзитета Црне Горе, 
Република Црна Гора, „Накнада за мајке 
са троје или више деце – корак уназад ка 
помирењу професионалних и породичних 
обавеза у Црној Гори“

Боривоје Живковић, судија Апелационог 
суда у Београду у пензији, „Премештај 
запослених у јавним службама“

КОТИЗАЦИЈА за учешће на Саветовању износи 13.800,00 динара са пдв-ом по 
учеснику. Котизација обухвата право присуства Саветовању, оба броја часописа 
„Радно и социјално право” за 2018. годину, излет и свечану вечеру.

Котизација се уплаћује искључиво на текући рачун Удружења за радно право 
и социјално осигурање Србије, бр. 205-254579-32, Комерцијална банка а. д. 
Београд, ПИБ: 101989909. У вези са уплатом котизације можете се обратити 
Удружењу за радно право и социјално осигурање Србије, на тел. 011/2644-766, 
2644-587, факс 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com. Контакт особа: Весна 
Мариндолац, 063/253 703. Пријаве за Саветовање слати на адресу: Удружење 
за радно право и социјално осигурање Србије, Ул. Светозара Марковића 79/1, 
11000 Београд.

Све информације у вези са смештајем учесници Саветовања могу добити у 
Студенском одмаралишту Србије, Златибор, тел: 031/841-369 и 031/841-791. 
Цене смештаја (3 пуна пансиона) су: у једнокреветној соби 13.950,оо динара а 
у двокреветној соби 12.150,оо дин. У цену смештаја урачуната је и боравишна 
такса. 


