
П Р О Г Р А М

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТАЗА РАД У ЗАПОШЉАВАЊУ 

1.

ОПШТИ ДЕО 

1. Међународни правни извори у области запошљавања - ратификоване 
конвенције МОР-а, и то:

- Закон о конвенцијама – пројекат конвенције о незапослености, које 
су, на основу члана 389 Версајског уговора о миру од 28 јуна 1919, донесене на 
међународним конференцијама рада, одржаним у Вашингтону 1919. У Ђенови 1920 
и у Женеви 1921 и 1925 („Службене новина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”, 
број 95-XII/27);

- Уредба о ратификацији Конвенције МОР-а бр. 88 о служби за 
посредовање рада („Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други 
споразуми”, број 9/58);

- Уредба о ратификацији Конвенције МОР-а бр Конвенција бр. 111 
која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања („Службени 
лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми”, број 3/61);

- Уредба о ратификацији Конвенције Међународне организације рада о 
политици запошљавања бр. 122 („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и 
други споразуми”, број 34/71);

- Закон о ратификацији Конвенције  Међународне организације рада 
бр. 142 о професионалној оријентацији и стручном оспособљавању у развоју 
људских ресурса („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 14/82);

- Закон о ратификацији Конвенције Међународне организације рада 
број 159 о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида („Службени 
лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 3/87);

- Закон о потврђивању Европске социјалне повеље („Службени 
гласник РС”, број 42/09),

Питања: година ратификације и предмет, односно основна садржина 
ратификованог акта.

2. Смернице ЕУ о политици запошљавања и основни препоручени
правци за развој политике запошљавања у Европској унији,

Питања: циљеви Лисабонске стратегије запошљавања (пуна запосленост, 
побољшање квалитета и продуктивности рада и јачање економске, социјалне и 
територијалне кохезије); Смернице за политику запошљавања као део 
Интегрисаних смерница за текући период (смернице број 17–24).

3.        Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06),
Питања: појам и материја Устава; основна начела Устава; подела власти;

основна права утврђена Уставом - људска и мањинска права; уставни режим права 
на рад, права на штрајк и право на образовање; хијерархија правних аката,



објављивање закона и других правних аката, забрана њиховог повратног дејства и 
језик поступка. 

4.    Основна стратешка документа у Републици Србији која се односе на 
политику запошљавања.

Питања: доношење и трајање стратегије запошљавања; основна садржина 
стратегије запошљавања; циљеви стратегије; предуслови за спровођење стратегије; 
индикатори успеха стратегије.

2.

ПОСЕБНИ ДЕО

1. Позитивни прописи из области запошљавања и осигурања за случај 
незапослености, на основу Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09),

Питања: предмет и начела закона; основне дефиниције у закону; послови 
запошљавања; Национална служба за запошљавање; агенције за запошљавање; 
савети за запошљавање; акциони план запошљавања; мере активне политике 
запошљавања; додатно образовање и обука; јавни радови; праћење и оцена ефеката 
мера активне политике запошљавања; право на новчану накнаду; висина и трајање 
права на новчану накнаду; поступак за остваривање права на новчану накнаду; 
поступак запошљавања у иностранству и заштита на раду у иностранству; 
евиденције у области запошљавања; начин вођења евиденција; надзор над 
носиоцима послова запошљавања.

2. Позитивни прописи из области запошљавања особа са 
инвалидитетом, на основу Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09),

Питања: предмет и начела закона; дефиниција особе са инвалидитетом; 
права и обавезе особа са инвалидитетом; процена радне способности; подстицање 
запошљавања особа са инвалидитетом; професионална рехабилитација особа са 
инвалидитетом; запошљавање под општим и под посебним условима; обавеза 
запошљавања особа са инвалидитетом; мере активне политике запошљавања особа 
са инвалидитетом; предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом; други облици запошљавања и радног ангажовања особа са 
инвалиидитетом; надзор над применом закона.

3. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према 
прописима у области рада и социјалног осигурања (радни односи уопште и у 
државним органима, систем социјалног осигурања), на основу Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05), Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-
исправка и 116/08) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06 и 5/09),



Питања: права и обавезе запослених и послодавца; заснивање радног 
односа; врсте радног односа; радно време; одмори и одсуства, мировање радног 
односа; заштита запослених; зарада, накнада зараде и друга примања; вишак 
запослених; измена уговора о раду; престанак радног односа; рад ван радног 
односа; синдикално организовање запослених; надлежност инспекције рада; 
специфичност рада у државним органима; основна правила о државним 
службеницима; врсте радних места државних службеника; попуњавање слободних 
радних места; престанак радног односа државних службеника; права државних 
службеника при промени уређења државних органа; врсте доприноса за обавезно 
социјално осигурање; обвезници доприноса; основице доприноса; стопе доприноса; 
активне мре запошљавања у вези рефундације доприноса за обавезно социјално 
осигурање; контрола обрачунавања и плаћања доприноса.

4. акциони план запошљавања за период у коме се полаже испит за рад 
у запошљавању и актуелне мере активне политике запошљавања.

Питања: макроекономски показатељи на тржишту рада; стање на тржишту 
рада; циљеви и приоритети политике запошљавања; програми и мере активне 
политике запошљавања; финансијски оквир и извори финансирања мера активне 
политике запошљавања; теже запошљииви незапослени.



П Р О Г Р А М

ЗА ПОЛАГАЊЕ  ИСПИТАЗА РАД У ЗАПОШЉАВАЊУ  


1. 


ОПШТИ ДЕО 

1. Међународни правни извори у области запошљавања - ратификоване конвенције МОР-а, и то:


· Закон о конвенцијама – пројекат конвенције о незапослености, које су, на основу члана 389 Версајског уговора о миру од 28 јуна 1919, донесене на међународним конференцијама рада, одржаним у Вашингтону 1919. У Ђенови 1920 и у Женеви 1921 и 1925 („Службене новина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”, број 95-XII/27);

· Уредба о ратификацији Конвенције МОР-а бр. 88 о служби за посредовање рада („Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми”, број 9/58);

· Уредба о ратификацији Конвенције МОР-а бр Конвенција бр. 111 која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања („Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми”, број 3/61);

· Уредба о ратификацији Конвенције Међународне организације рада о политици запошљавања бр. 122 („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми”, број 34/71);

· Закон о ратификацији Конвенције  Међународне организације рада бр. 142 о професионалној оријентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 14/82);

· Закон о ратификацији Конвенције Међународне организације рада број 159 о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 3/87);

· Закон о потврђивању Европске социјалне повеље („Службени гласник РС”, број 42/09),


Питања: година ратификације и предмет, односно основна садржина ратификованог акта.

2. Смернице ЕУ о политици запошљавања и основни препоручени правци за развој политике запошљавања у Европској унији,


Питања: циљеви Лисабонске стратегије запошљавања (пуна запосленост, побољшање квалитета и продуктивности рада и јачање економске, социјалне и територијалне кохезије); Смернице за политику запошљавања као део Интегрисаних смерница за текући период (смернице број 17–24).

3.        Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06),


Питања: појам и материја Устава; основна начела Устава;  подела власти; основна права утврђена Уставом - људска и мањинска права; уставни режим права на рад, права на штрајк и право на образовање; хијерархија правних аката, објављивање закона и других правних аката, забрана њиховог повратног дејства и језик поступка. 

4.    Основна стратешка документа у Републици Србији која се односе на политику запошљавања.


Питања: доношење и трајање стратегије запошљавања; основна садржина стратегије запошљавања; циљеви стратегије; предуслови за спровођење стратегије; индикатори успеха стратегије.


ПОСЕБНИ ДЕО


1. Позитивни прописи из области запошљавања и осигурања за случај незапослености, на основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09),

Питања: предмет и начела закона; основне дефиниције у закону; послови запошљавања; Национална служба за запошљавање; агенције за запошљавање; савети за запошљавање; акциони план запошљавања; мере активне политике запошљавања; додатно образовање и обука; јавни радови; праћење и оцена ефеката мера активне политике запошљавања; право на новчану накнаду; висина и трајање права на новчану накнаду; поступак за остваривање права на новчану накнаду; поступак запошљавања у иностранству и заштита на раду у иностранству; евиденције у области запошљавања; начин вођења евиденција; надзор над носиоцима послова запошљавања.


2. Позитивни прописи из области запошљавања особа са инвалидитетом, на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09),


Питања: предмет и начела закона; дефиниција особе са инвалидитетом; права и обавезе особа са инвалидитетом; процена радне способности; подстицање запошљавања особа са инвалидитетом; професионална рехабилитација особа са инвалидитетом; запошљавање под општим и под посебним условима; обавеза запошљавања особа са инвалидитетом; мере активне политике запошљавања особа са инвалидитетом; предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом; други облици запошљавања и радног ангажовања особа са инвалиидитетом; надзор над применом закона.


3. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области рада и социјалног осигурања (радни односи уопште и у државним органима, систем социјалног осигурања), на основу Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05), Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка и 116/08) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06 и 5/09),


Питања: права и обавезе запослених и послодавца; заснивање радног односа; врсте радног односа; радно време; одмори и одсуства, мировање радног односа; заштита запослених; зарада, накнада зараде и друга примања; вишак запослених; измена уговора о раду; престанак радног односа; рад ван радног односа; синдикално организовање запослених; надлежност инспекције рада; специфичност рада у државним органима; основна правила о државним службеницима; врсте радних места државних службеника; попуњавање слободних радних места; престанак радног односа државних службеника; права државних службеника при промени уређења државних органа; врсте доприноса за обавезно социјално осигурање; обвезници доприноса; основице доприноса; стопе доприноса; активне мре запошљавања у вези рефундације доприноса за обавезно социјално осигурање; контрола обрачунавања и плаћања доприноса.

4. акциони план запошљавања за период у коме се полаже испит за рад у запошљавању и актуелне мере активне политике запошљавања.

Питања: макроекономски показатељи на тржишту рада; стање на тржишту рада; циљеви и приоритети политике запошљавања; програми и мере активне политике запошљавања; финансијски оквир и извори финансирања мера активне политике запошљавања; теже запошљииви незапослени.

