
 

Август 2019 

Датум 
почетка 

Датум 
завршетка 

ТЕМА Циљна група Локација 

     

1.8.2019 2.8.2019 
ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА 
ИНСПЕКТОРА 

Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског 
надзора; Службеници који су овлашћени за вршење 
инспекцијског надзора;  Руководиоци инспекција; Запослени 
који припремају испит за инспекторе. 

Ниш 

1.8.2019 2.8.2019 
УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА – ПИСАНА И 
УСМЕНА 

Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног 
стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни 
однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, 
запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по 
програму за кандидате са средњим образовањем, а у току 
рада су стекли виши степен образовања и приправници). 

Инђија 

6.8.2019 6.8.2019 РАДНО ЗАКОНОДАВСТВО 

Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног 
стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни 
однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, 
запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по 
програму за кандидате са средњим образовањем, а у току 
рада су стекли виши степен образовања и приправници). 

Градска Управа 
Београд 

7.8.2019 7.8.2019 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског 
надзора; Службеници који су овлашћени за вршење 
инспекцијског надзора;  Руководиоци инспекција; Запослени 
који припремају испит за инспекторе. 

Ниш 

7.8.2019 8.8.2019 ОБРАДА ТЕКСТА Сви запослени. Крушевац 

12.8.2019 14.8.2019 ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО Сви запослени. Крушевац 
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Датум 
почетка 

Датум 
завршетка 

ТЕМА Циљна група Локација 

     

14.8.2019 15.8.2019 
ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

Сви запослени. Нови Пазар 

15.8.2019 16.8.2019 
УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА – ПИСАНА И 
УСМЕНА 

Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног 
стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни 
однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и 
приправници). 

Ужице 

19.8.2019 20.8.2019 
УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА – ПИСАНА И 
УСМЕНА 

Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног 
стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни 
однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и 
приправници). 

Крагујевац 

20.8.2019 21.8.2019 ОБРАДА ТЕКСТА Сви запослени. Кикинда 

26.8.2019 27.8.2019 
УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА – ПИСАНА И 
УСМЕНА 

Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног 
стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни 
однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, 
запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по 
програму за кандидате са средњим образовањем, а у току 
рада су стекли виши степен образовања и приправници). 

Градска Управа 
Београд 

28.8.2019 29.8.2019 
ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

Сви запослени. Крагујевац 

28.8.2019 30.8.2019 ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО Сви запослени. Кањижа 

30.8.2019 30.8.2019 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског 
надзора; Службеници који су овлашћени за вршење 
инспекцијског надзора;  Руководиоци инспекција; Запослени 
који припремају испит за инспекторе. 

Нови Сад 

30.8.2019 30.8.2019 
ОСНОВИ СИСТЕМА РАДНИХ ОДНОСА И 
РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ 
ОРГАНИМА 

Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног 
стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни 

Градска Управа 
Београд 
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однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и 
приправници). 
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