
На основу члана 42. Статута Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: 

Комора), директор Срећко Стаменковић на дан 08. јануара 2020. године, доноси  

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊA 

СПОЉНИХ САРАДНИКА 

 

Члан1. 

Овим Правилником уређују се посебни услови за избор сарадника (интерних и спољних 

сарадника), као и поступак избора, с обзиром на посебне потребе Коморе.  

Члан2. 

Комора у оквиру свог чланства бира и поставља Директоре регионалних канцеларија/центара и 

њихове помоћнике – као интерне сараднике. Инерним сарадницима се сматрају и чланови 

Коморе, који обављају активности из области маркетинга. 

Комора може као спољне сараднике ангажовати лица ради извођења обука и предавања из 

области менаџмента људских ресурса. 

Због обуке полазника о вештинама (стратешког управљања, планирања и запошљавања, 

развоја људских ресурса, награђивању запослених, радног законодавства и управљања 

ризиком) могу се ангажовати лица која су стекла одређена звања и овладала вештинама за које 

се ангажују.  

Директори регионалних центара и њихови помоћници 

Члан3. 

Директори регионалних канцеларија/центара и њихови помоћници обављају следеће 

активности за Комору: 

• учествују у раду и доношењу Кодекса професионалне етике (у даљем тексту: Етички 

кодекс); 

• врше упис и воде регионални Регистар чланова Канцеларије; 

• учествују у организовању и спровођењу испита за лиценцу за рад у области менаџмента 

• људских ресурса; 

• учествују у издавању, обнављању и одузимању лиценце стручним радницима, 

члановима Канцеларије; 

• посредују у споровима између чланова Коморе, односно између чланова Коморе и 

корисника услуга Канцеларије или Коморе; 

• воде Регистар о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама стручних радника, 

члановима Канцеларије; 

• учествују у образовању Етичког одбора ради утврђивања повреде професионалне етике, 

односно дужности и одговорности и изрицања мера члановима Канцеларије; 

• воде Регистар изречених мера члановима Коморе; 

• издају уверења о чињеницама из регистара које води; 

• учествују у утврђивању висине чланарине за чланове Коморе; 

• издају легитимацију члановима Коморе; 

• учествују у утврђивању износа накнаде за упис у Регистар чланова Коморе, за издавање 

и обнављање лиценце, као и за издавање легитимација и уверења. 

 

Члан 4. 



Поред активности поменутих у члану 3. овог Правилника, Директори регионалних 

канцеларија/ценатра и њихови сарадници 

• заступају и штите професионалне интересе својих чланова Канцеларије; 

• старају се о угледу чланова Коморе, односно о обављању послова из делатности 

менаџмента људских ресурса у складу са Етичким кодексом; 

• дају иницијативу за ближе уређивање начина обављања приправничког стажа и полагања 

приправничког испита, као и стручног усавршавања стручних радника и стручних 

сарадника, односно за ближе уређивање услова које морају испуњавати организације за 

обављање приправничког стажа; 

• дају иницијативу за доношење прописа у области радних односа; 

• пружају стручну помоћ члановима Коморе; 

• врше обраду података и истраживања у области менаџмент људских ресурса; 

• организују стручне скупове из области радно-правних односа, менаџмента људских 

ресурса, социјалне политике, психолошких, педагошких, андрагошких, социолошких, 

правних, економских и других области; 

• старају се о континуираном стручном усавршавању чланова Коморе и организује 

едукације и друге облике стручног усавршавања чланова Коморе, остварује сарадњу са 

међународним организацијама и обезбеђује подршку члановима Коморе за учешће на 

међународним скуповима; 

• обављају друге послове, у складу са законом и овим статутом Коморе. 

 

Сарадници у маркетингу 

Члан 5. 

Инерни сарадници ангажовани на пословима маркетинга врше следеће активности из њиховог 

делокруга 

• Екстерни и локални СЕО (Search Engine Optimisation) 

• Social Media Маркетинг (писање и администрирање садржаја за Facebook, LinkedIn, 

YouTube) 

• Е-маил маркетинг 

• Content маркетинг 

• Учествовање у припреми пропагандног материјала 

• Учествовање у изради годишњег плана маркетинг активности и креирање извештаја о 

мерењу успешности реализације 

• Развијање маркетиншког плана, укључујуц́и стратегију, циљеве, буџет и тактике 

• Сарадња са маркетиншким агенцијама, клијентима и партнерима 

• Активно учешће у креирању и реализацији маркетиншких кампања 

• Креирање садржаја и текстова за објављивање у електронским и писаним медијима 

• Комуникација са медијима, клијентима и партнерима 

• Активна потрага за потенцијалним партнерствима и спонзорствима   

• Организација и осмишљавање догађаја различитих садржаја 

 

Стручно лице за едукацију 

Члан 6. 

 

У сврху обуке полазника за добијање лиценце, може се ангажовати стручно лице за предмете 

➢ Стратешки менаџмент 

➢ Планирање и запошљавање 

➢ Развој људских ресурса 

➢ Награђивање запослених 



➢ Радно законодавство 

➢ Менаџмент ризика 

 

Члан 7. 

Стручна лица за пружање знања (едукација) из области из члана 6. овог Правилника, су лица 

која су стекла одређена звања и овладала вештинама за које се ангажују.  

Ова лица или чланови Коморе се пријављују на конкурс у предиспитном року, а своја знања 

преносе путем Зоом платформе, телефоном или лично – а на захтев полазника. 

Услови 

Члан 8. 

Услове које ангажовано лице за едукације мора испуњавати су: 

Да има најмање високо образовање и најмање 10 година искуства у стручној области на коју 

конкурише и да није кривично кажњаван. 

Одлука 

Члан 9. 

Одлуку о ангажовању лица из члана 2. овог Правилника доноси Стручни савет, на предлог 

Директора а на основу пријаве члана или лица Коморе. 

Начин ангажовања 

Члан10. 

Са лицем из члана 2. овог Правилника, закључује се, уговор о сарадњи на време од годину 

дана, уз могућност продужења уговора. О продужењу уговора одлучује Директор, по 

прибављеном мишљењу Стручне комосије, узимајући у обзир и резултате евалуације 

полазника обука, предавања и едукација.  

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу 10.01.2020 године. 


