Списак прпписа кпје примеоује Служба при вршеоу пвлашћеоа (према дпнпсипцу)
Нарпдна скупштина Републике Србије:













Закпн п раду;
Закпн п радним пднпсима у државним прганима;
Закпн п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу;
Закпн п здравственпм псигураоу;
Закпн п централнпм регистру пбавезнпг спцијалнпг псигураоа;
Закпн п ппщтем управнпм ппступку;
Закпн п јавним набавкама;
Закпн п защтити ппдатака п лишнпсти;
Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја;
Закпн п бучетскпм систему;
Закпн п евиденцијама у пбласти рада;
Закпн п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру.

Скупштина АП Впјвпдине:




Ппкрајинска скупщтинска пдлука п ппкрајинскпј управи;
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Ппкрајинскпј влади;
Одлука п стратегији рефпрме и развпја ппкрајинске управе.

Влада АП Впјвпдине/Ппкрајинска влада:










Одлука п псниваоу Службе за управљаое људским ресурсима;
Одлука п кпдексу ппнащаоа у ппкрајинским прганима;
Одлука п утврђиваоу прпграма ппщтег струшнпг усаврщаваоа заппслених у ппкрајинским прганима за 2016.
1
гпдину – у ппступку дпнпщеоа ;
Одлука п пбразпваоу радне групе за припрему пбразлпженпг предлпга акта п максималнпм брпју заппслених
на непдређенп време у систему аутпнпмне ппкрајине впјвпдине и припрему предлпга акта п максималнпм
брпју заппслених за сваки прганизаципни пблик у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине;
Ппкрајинска уредба п утврђиваоу зваоа и занимаоа заппслених у ппкрајинским прганима и п нашелима за
унутращоу прганизацију и систематизацију радних места;
Ппкрајинска уредба п платама, накнади трпщкпва, птпремнини и другим примаоима ппстављених и
заппслених лица у прганима Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине;
Упутствп п ближем уређиваоу нашина впђеоа централне кадрпвске евиденције;
Ппслпвник п раду Ппкрајинске владе;
Закљушци Ппкрајинске владе брпј: 112-42/2015 пд 25. фебруара 2015. гпдине.

Осталп:







1

Уредба п садржини, пбрасцу и нашину ппднпщеоа јединствене пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое,
јединственим метпдплпщким принципима и јединственпм кпдексу щифара за унпс ппдатака у јединствену
базу централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа;
Уредба п ппступку за прибављаое сагласнпсти за нпвп заппщљаваое и дпдатнп раднп ангажпваое кпд
кприсника јавних средстава;
Упутствп п ппступку ппднпщеоа јединствене пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое у електрпнскпм пблику
и издаваоу пптврде п пријему;
Упутствп за израду и пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг пргана;
Правилник п прганизацији бучетскпг рашунпвпдства Службе за управљаое људским ресурсима;
Правилник п ближем уређиваоу ппступака јавне набавке у Служби за управљаое људским ресурсима.

Ппкрајинска влада дпнпси Прпграм за сваку календарску гпдину.

