П СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Члан 23.
Сектор за управљање људским ресурсима обавља послове који се односе на: систем
плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне
самоуправе и аутономним покрајинама; систем радних односа у јавној управи и социјални
дијалог; припрему стратегија и акционих планова, закона, других прописа, општих аката
из делокруга Сектора; утврђивање шифара радних места, звања и функција запослених,
именованих, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
и праћење њихове примене; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих
прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; учешће у припреми
међународних уговора и пројеката из делокруга Сектора; праћење спровођења примене
прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора;
праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга
Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; координацију и сарадњу
са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног
друштва; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у
пословима из делокруга Сектора; учешће у процесима који су у вези са стручним
усавршавањем државних службеника у Сектору и друге послове из делокруга Сектора.
Члан 24.
У Сектору за управљање људским ресурсима образују се следеће уже унутрашње
јединице:
1.
Одсек за систем радних односа и
2.
Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у
јавном сектору.
Члан 25.
Одсек за систем радних односа обавља послове који се односе на: праћење стања у
области радних односа у државним органима, у органима јединицама локалне самоуправе
и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; анализа стања у
примени прописа из области радних односа у државним органима, у органима јединицама
локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама;
припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и
општих аката којим се уређују радни односи у државним органима, органима јединицам
локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама;
припрема анализа, извештаја и информација о примени прописа и стању из надлежности
Одсека; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области радних односа;
праћење спровођења стратешких докумената, закона и других прописа из надлежности
Одсека; учешће у припреми стратешких докумената, закона и других прописа које
припремају други државни органи и других општих аката, у делу којима се уређују питања
из надлежности Одсека; припрема прилога за преговарачке позиције у оквиру
одговарајућих преговарачких група у процесу приступања Европској унији; припрема
прилога за израду извештаја за пододборе и друга радна тела за Савет Европе и Европске

Комисије; давање мишљења поводом захтева за оцену уставности закона, прописа из
надлежности Одсека; давање одговора на посланичка питања и аутентична тумачења
прописа из надлежности Одсека; унапређење социјалног дијалога, преговарање са
синдикатима (државни органи, јавне службе, .ЈЛС и ООСО); праћење примене
колективних уговора и правилника о раду; учествовање у раду тела образованих за
праћење примене колективних уговора (комисија и одбора); припрема мишљења на
колективне уговоре и правилнике о раду (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО);
праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Одсека са
прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из
делокруга Одсека; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из
делокруга Одсека; учешће у процесима који су у вези са струп-шим усавршавањем
државних службеника у Одсеку и друге послове из делокруга Одсека.
члан 26.
У Одсеку за систем радних односа образују се следеће уже унуграшње јединице:
1. Група за аналитику у области управљања људским ресурсима и
2. Група за радне односе.
Члан 27.
Група за аналитику у области управљања људским ресурсима обавља послове који се
односе на: праћење стања у области управљања људским ресурсима у државним органима,
органима АП и ЈЛС, јавним службама и јавним агенцијама и анализу спровођења
стратешких докумената, закона и других прописа у области радних односа у државним
органима, органима АП и ЈЛС, јавним агенцијама и јавним службама; предлагање мера за
решавање идентификованих проблема и унапређење стања у одговарајућој области на
основу анализа и извештаја; припрема ех анте и ех пост анализе ефеката прописа; израда
анализа, извештаја, информација и стручних мишљења која се односе на питања везана за
управљање људским ресурсима у државним органима, органима АП и .ЈЛС, јавним
службама и јавним агенцијама; предлагање мера за унапређење кировских евиденција;
праћење мобилности кадрова; учешће у припреми стратешких докумената и акционог
плана за спровођење стратешких докумената, нацрта закона, предлога других прописа и
општих аката у области управљања људским ресурсима у државним органима, органима
АП и ЈЛС, јавним агенцијама, јавним службама и у јавним расправама у поступку припреме
закона и других прописа; учествовање у припреми и праћењу међународних уговора и
пројеката, сарадња са међународним институцијама (ММФ, Светска банка и др.); учешће
у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и
друге послове из делокруга Групе.
Члан 28.
Група за радне односе обавља послове који се односе на: праћење стања у области
радних односа у државним органима, у органима јединица локалне самоуправе и
аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; припремање стручних
основа за доношење прописа; припремање закона, других прописа и општих аката којим
се уређују радни односи у државним органима, органима јединица локалне самоуправе и

аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; учешће у припреми
стратешких докумената, закона и других прописа које припремају други државни органи и
других општи,х аката, у делу којима се уређују питања из надлежности Групе; припрема
извештаја и информација у вези прописа из надлежности Групе: унапређење социјалног
дијалога и учествовање у колективном преговарању (државни органи, органи JJIC, јавне
службе и ООСО); предлагање одговарајућих мера за унапређење стан,а у овој области:
припрема мишљења на колективне уговоре и правилнике о раду (државни органи. јавне
службе. .JJ.lC и ООСО); праћење примене колективних уговора и правилника о раду и
учествовање у раду тела образованих за праћење примене колективних уговора (комисија
и одбора); припрема прилога за преговарачке позиције у оквиру одговарајућих
преговарачких група у процесу приступања Европској унији; припрема прилога за Израду
извештаја за пододборе и друга радна тела Европске Комисије; праћење прописа Европске
уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније;
учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; давање
мишљења поводом захтева за оцену уставности закона, других прописа из надлежности
Групе; давање одговора на посланичка питања; припрема мишљења у вези аутентичних
тумачења прописа из надлежности Групе; припрема стручних мишљења, извештаја и
информација у вези прописа из надлежности Групе; учешће у процесима који су у вези са
стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга
Члан 29.
Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору
обавља послове који се односе на: праћење стања у области система утврђивања и обрачуна
плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне
самоуправе и аутономним покрајинама; припремање стручних основа за доношење
прописа, припрему закона, других прописа и општих аката у области плата у државним
органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и
аутономним покрајинама; координирање активности надлежних министарстава у
доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун плата запослених у јавном
сектору; послове који се односе на праћење финансијских ефеката закона и других прописа
на повећање или смањење буџетских издатака за плате у државним органима, јавним
агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама;
координацију активности и сарадњу са органима, организацијама и установама у јавном
сектору у поступку припреме и објављивања Општег каталога радних места, односно
звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; учешће у поступку вредновања
радних места у јавном сектору као и у утврђивању међусобних односа радних места у свим
деловима јавног сектора; обављање послова који се односе на сврставање радних места у
платне групе и платне разреде; припрема стручне основа за доношење прописа којима се
уређује Општи каталог радних места и праћење примене посебних каталога радних места
које израђују други државни органи као и органи аутономне покрајине; припрему прилога
за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске комисије и учешће на
састанцима тих тела; припрему прилога, извештаја и информација из делокруга Одсека,
као и учешће у активностима и припреми извештаја у вези са Споразумом о стабилизацији
и придруживању Европској унији; учешће у припреми међународних уговора и пројеката

из делокруга Одсека; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из
делокруга Одсека; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области;
учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у
Одсеку и друге послове из делокруга Одсека.
Члан 30.
У Одсеку за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у
јавном сектору образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Група за уређивање система плата и
2. Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору.
Члан 31.
Група за уређивање система плата обавља послове који се односе на: праћење стажа
у области система утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама,
.ј авним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама;
припремање стручних основа за доношење прописа којима се уређује систем Плата у
јавном сектору; припрема закона, других прописа и општих аката у области Плата у
државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне
самоуправе и аутономним покрајинама; отпремнине; координирање активности
надлежних министарстава у доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун
плата запослених у јавном сектору; праћење финансијских ефеката припреме нових или
промене постојећих прописа из делатности Групе; учествовање у преговорима са
синдикатима у поступку за закључивање колективних уговора у јавном сектору у делу
који се односи на област плата у јавном сектору; припремање стручних мишљења у вези
примене колективних уговора у делу који се односи на област плата у јавном сектору;
припрема прилога за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске комисије
и учешће на састанцима тих тела; припрема прилога, извештаја и информација из
делокруга Групе, као и учешће у активностима и припреми извештаја у вези са
Споразумом о стабилизацији и придруживању Европској унији; учешће у припреми
међународних уговора и пројеката из делокруга Груле; припрему стручних мишљења,
анализа, извештаја и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за
унапређење стања у овој области; учешће у процесима који су у вези са стручним
усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из делокруга Груте.
Члан 32.
Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору обавља послове
који се односе на: праћење стања у области система утврђивања и обрачуна плата у
државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе
и аутономним покрајинама; праћење стања у области система плата у делу који се односи
на радна места, односно звања, чинове, положаје и функције у јавном сектору, послове који
се обављају и висину основне плате запослених на тим радним местима, односно у
одговарајућим звањима, чиновима, на положајима и функцијама у циљу успостављања
Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном
сектору; координира активности и сарађује са органима, организацијама и установама у

јавном сектору у поступку припреме и објављивања општег каталога радних места,
односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; вршење вредновања радних
места у јавном сектору и утврђивања међусобног односа радних места у свим деловима
јавног сектора; обавља послове који се односе на сврставање радних места у платне групе
и платне разреде; припремање стручних основа за доношење прописа којима се припрема
Општи каталог радних места и прати примену посебних каталога радних места које
израђују други државни органи као и органи аутономне покрајине; учествује у припреми
закона, других прописа и општих аката у области система плата у јавном сектору; учешће
у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; припрему стручних
мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Групе; учешће у процесима који
су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи и друге послове из
делокруга Групе.

