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ИНФОРМАЦИЈА О СЕМИНАРУ  
„ИНТЕРНИ И ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА 

АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ПРЕУЗИМАЊЕ СЛУЖБЕНИКА” 
 

Служба за управљање људским ресурсима организoвала је семинар на тему „Интерни и јавни 
конкурс за попуњавање радних места у органима аутономних покрајина и преузимање 
службеника”. Семинар је одржан 18. маја 2017. године, у згради Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине.  

Главни циљ семинара био је да се разјасни суштина поступка попуњавања радних места кроз 
различите начине попуњавања, посебно путем спровођења интерног и јавног конкурса и 
преузимања службеника, као и однос у примени појединих института, односно радњи приликом 
попуњавања радних места у складу са законом. 

Предавач на семинару била је Јелена Љубинковић, запослена у Министарству државне управе 
и локалне самоуправе.  

Семинару је укупно присуствовало 28 учесника из различитих покрајинских органа.   
  
 

 
                                                
 
Током семинара, обрађене су теме: попуњавање радних места у органима аутономних 

покрајина према Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС”, број 21/16); интерни конкурс за попуњавање радних места према 
Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе; Уредба о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 95/2016); Закон о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 68/2015) и Уредба о 
интерном конкурсу („Сл. гласник РС”, број 17/2016); преузимање службеника од другог послодавца, 
односно из државног органa; јавни конкурс за попуњавање радних места службеника и за пријем 
приправника. 
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Евалуацију семинара попунило је 22 полазника. Резултати показују: 
 

 1 учесник изјаснио се да је семинар превазишао очекивања; 

 8 учесника изјаснило се да је семинар у потпуности испунио њихова очекивања; 

 11 учесника изјаснило се да је семинар делимично испунио њихова очекивања; 

 2 учесника изјаснио се да семинар није испунио њихова очекивања. 
 
Оцењујући семинар – с обзиром на његов садржај, презентације, темпо и начин излагања, 

практичну применљивост информација са семинара и ниво интерактивности – учесници су дали 
просечну оцену 3,90. 

 

Предавач је оцењен просечном оценом 3,82.         
 

Предавање је било јасно, практично и применљиво. 

Треба да се изложи мало више практичних примера. 

Стручно, разумљиво, стрпљиво. 

Врло темељно и стручно излагање. 

На питање шта им се највише допало на семинару, учесници су одговорили: „Актуелност 

теме.”; „Тема, расправе, примери.”; „Размена мишљења, практични примери, детаљне 

информације.”; „Тема, стручност предавача, интерактивност.”; „Темпо излагања, тема, 

елоквентност излагача.”; „Интерактивно учешће.”; „Заједничка комуникација, расправа, различита 

мишљења.”.    

       
  

На питање које од обрађених тема су им најкорисније и зашто, учесници су одговорили: 

„Јавни конкурс.”; „Интерни конкурс и јавни конкурс.”; „Цео семинар.”; „Јавни конкурс, 

примери из праксе и могуће грешке.”; „Тема је корисна и актуелна.”; „Све теме.”; „Све је 

повезано!”. 

 

Оцењујући организацију семинара, учесници су дали просечну оцену 4,59. 

У образложењу су навели: „Све је организовано у складу с програмом.”; „Све је 

функционисало у најбољем реду, без застоја.”; „Врло добро.”. 
  

Сугестије и критике  полазника: 
- Само наставите тако. Останите проактивни. 
- Све похвале.       


