ВЛАДА
Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе

И З В Е Ш Т А Ј
о раду за период јануар – децембар 2018. године

БЕОГРАД, децембар 2018.

I. ПОСЛОВИ САВЕТА
Чланом 119. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18 – у
даљем тексту: Закон) уређени су послови Савета за стручно усавршавање запослених у
јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет), и то:
1) дa прaти eфeктe примeнe oвoг зaкoнa у oблaсти стручнoг усaвршaвaњa и прeдлaжe
мoгућa унaпрeђeњa;
2) дa сaрaђуje сa Нaциoнaлнoм aкaдeмиjoм зa jaвну упрaву и њeним пoсeбним стручним
тeлимa рaди oстaривaњa циљa утврђeнoг члaнoм 117. oвoг зaкoнa;
3) дa сaрaђуje сa jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe и њихoвим aсoциjaциjaмa рaди
сaглeдaвaњa њихoвих пoтрeбa зa стручним усaвршaвaњeм и учeствуje у рaзвojу
утврђивaњa пoтрeбa зa стручним усaвршaвaњeм у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe;
4) дa дaje прeпoрукe у пoглeду сaдржинe и спрoвoђeњa утврђeних oпштих прoгрaмa oбукe,
рaди њихoвe примeнe у склaду сa пoтрeбaмa зaпoслeних у jeдиницaмa лoкaлнe
сaмoупрaвe;
5) дa прaти спeцифичнe пoтрeбe jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и дaje oдгoвaрajућe
прeпoрукe и смeрницe jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у вeзи сa пoсeбним прoгрaмимa
oбукe;
6) дa рaзмaтрa утврђeнe пoтрeбe зa пoсeбним прoгрaмимa стручнoг усaвршaвaњa у
jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe и дaje мишљeњe o прeдлoгу пoсeбних прoгрaмa oбукe у
jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe;
7) дa дoнeсe пoслoвник o рaду Сaвeтa;
8) други пoслoви у склaду сa зaкoнoм.
II. РАД САВЕТА
Савет је послове из своје надлежности остваривао одржавањем седница савета,
учествовањем у развоју и припреми програма стручног усавршавања запослених у
јединицама локалне самоуправе из своје надлежности, остваривањем сарадње са
Националном академијом за јавну управу и другим облицима учешћа у вези са
унапређењем стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе.
Савет је одржао 18 седница, од којих су шест одржане електронским путем.
Стручне и административне послове за потребе Савета вршило је Министарство државне
управе и локалне самоуправе – Сектор за стручно усавршавање.
III. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
Савет је на основу овлашћења утврђеним чланом 7, а у вези са чланом 6. Закона о
изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/17), поступио по захтевима за
акредитацију поднетим у складу са Јавним позивом за акредитацију од 1. јуна 2017.
године.
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Савет је разматрао укупно 421 захтев за акредитацију (367 захтева физичких лица и 54
захтева правних лица).
Графикон 1- Број поднетих захтева за акредитацију

Укупан број захтева за
акредитацију физичких лица 367
Укупан број захтева за
акредитацију правних лица 54

Након разматрања поднетих захтева, Савет је дао 421 мишљење, и то: 354 мишљења са
предлогом министру државне управе и локалне самоуправе да се донесе решење о
акредитацији, 22 мишљења са предлогом министру државне управе и локалне самоуправе
да се донесе решење којим се одбија захтев за акредитацију и 45 мишљења да се пријаве
уступе на даље поступање Националној академији за јавну управи и подносиоци обавесте
о уступању.
Графикон 2 – Број датих мишљења Савета
Број датих мишљења са
предлогом министру
државне управе и локалне
самоуправе да се донесе
решење о акредитацији Број датих мишљења
министру државне управе
и локалне самоуправе да
се донесе решење којим
се одбија захтев за
Број датих мишљења да се
захтеви за акредитацију
уступе на надлежност
НАЈУ - 45

На основу датих мишљења Савета, министар државне управе и локалне самоуправе донео
је 354 решења о акредитацији и 22 решења којим се одбија захтев за акредитацију.
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Према подацима Министарства државне управе и локалне самоуправе, до подношења овог
извештаја није покренут управно спор против предметних решења.
Графикон 3 - Број донетих решења Министарства државне управе и локалне самоуправе

Број донетих решења
МДУЛС о акредитацији - 354
Број донетих решења
МДУЛС о одбијању захтева
за акредитацију - 22

Од укупно донетих 354 решења о акредитацији за реализатора програма стручног
усавршавања у јединицама локалне самоуправе – 302 решења донета су о акредитацији
физичких лица, 4 решења донета су о акредитацији предузетника и 48 решења донета су о
акредитацији правних лица.
Сва решења којим су одбијени захтеви за акредитацију за реализатора програма стручног
усавршавања у јединицама локалне самоуправе односе се на пријаве које су поднела
физичка лица.
Графикон 4 - Број решења Министарства државне управе и локалне самоуправе о
акредитацији у односу на подносиоце захтева за акредитацију

Број донетих решења
МДУЛС о акредитацији
физичких лица - 302
Број донетих решења
МДУЛС о акредитацији
предузетника - 4
Број донетих решења
МДУЛС о акредитацији
правних лица - 48
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У вези са датим мишљењима Савета о уступању 45 поднетих пријава Националној
академији за јавну управу на даље поступање, Министарство државне управе и локалне
самоуправе проследило је исте том органу и обавестило подносиоце о уступању.
Након разматрања предметних пријава, Национална академија за јавну управу донела је
31 решење о акредитацији за реализатора програма стручног усавршавања у јединицама
локалне самоуправе (27 решења донета су о акредитацији физичким лица и 4 решења
донета су о акредитацији правних лица); 4 решења о којим се одбија захтев за
акредитацију за реализатора програма стручног усавршавања у јединицама локалне
самоуправе (3 решења којим се одбија акредитација физичких лица и 1 решења којим се
одбија акредитација правних лица) и 4 решења којим су одбачени захтеви за акредитацију
физичких лица за реализатора програма стручног усавршавања у јединицама локалне
самоуправе, док 6 пријава није разматрано будући да се нису садржале захтев за
акаредитацију за реализатора програма стручног усавршавања у јединицама локалне
самоуправе.
Графикон 5 – Поступљено по мишљењима Савета у поступку пред
Националном академијом за јавну управу
Број решења о
акредитацији које је
донела НАЈУ - 31
Број решења НАЈУ о
одбијању захтева за
акредитацију - 4
Број решења НАЈУ којим је
одбачен захтев за
акредитацију - 4
Број поднесака који није
садржао захтев за
акредитацију - 6

IV. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПРЕДЛОЗИМА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сагласно члану 119. став 1. тачка 6) Закона, поводом захтева надлежних органа јединица
локалне самоуправе за прибављање мишљења, Савет је разматрао 30 предлога посебних
програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе из члана 112в Закона.
С тим у вези, Савет је дао 18 мишљења без примедаба на предлоге посебних програма
стручног усавршавања запослених у општинским управама општина Лучани, Врњачка
Бања, Димитровград, Пландиште, Владимирци, Опово, Медвеђа, Горњи Милановац,
Темерин и Бабушница, градским управама градова Пирот, Београд, Зрењанин, Панчево и
Смедерево и управама градских општина Земун, Лазаревац и Врачар.
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Такође, Савет је дао и 12 мишљења са примедбама, уз образложени предлог о начину
усаглашавања предлога програма са прописима који уређују ову материју.
V. ПРИПРЕМА СЕКТОРСКОГ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНОГ
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
У складу са чланом 122а Закона, Савет је приступио припреми Предлога програма
секторског континуираног програма стручног усавршавања за 2019. годину.
Најпре, Савет је разматрао и утврдио Полазне основе за припрему Предлога посебног
програма континуираног стручног усавршавања из члана 122а Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе за 2019. годину, које су
достављене Националној академији за јавну управу, са којом је сагласно Закону, даље
остварена сарадња у припреми овог програма. Полазне основе су између осталог садржале
предлог области стручног усавршавања (укупно 16) са припадајућим тематским целинама
(укупно 77) и образложење разлога који су условили предлагање истих.
Затим, утврђене су активности чијом реализацијом је припремљен текст нацрта програма,
који је Савет након разматрања, у форми предлога доставио Националној академији за
јавну управу, ради поступања сагласно члану 122ђ Закона.
Предлог програма секторског континуираног програма стручног усавршавања из члана
122а Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
за 2019. годину, садржи укупно 16 области стручног усавршавања и 77 тематских
јединица, тако да свака од предложених области стручног усавршавања садржи 2 до 10
тематских јединица. Предлог овог програма садржи и друге обавезне елементе (делове)
програма стручног усавршавања из члана 122д Закона, припремљене према методологији
коју је сачинила Национална академија за јавну управу.
VI. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
– УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ, ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
У складу са чланом 122ђ Закона, Савет је разматрао Предлог општег програма обуке за
2019. годину, у делу који се односи на Уводни програм обуке и Општи програм
континуираног стручног усавршавања и Предлог програма обуке за руководиоце и у
начелу дао мишљење без примедаба, са предлозима за разматрање појединачних питања у
вези са садржином ових програма ради њиховог унапређења.
VII. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ САВЕТА
Савет је учестовао у консултативном процесу припреме подзаконског прописа из
делокруга Националне академије за јавну у праву, којим се уређују питања која се односе
на селекцију и акредитацију реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања у
јавној у прави.
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Такође, Савет је узео активно учешће у Округлом столу који је Министарство државне
управе и локалне самоуправе организаовало у сарадњи са Националним центром за
стручно усавршавање запослених на локалном нивоу - ЦНФПТ Републике Француске, на
тему „Стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе – прописи и пракса у
Републици Француској и Републици Србији“.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
др Иван Бошњак, с.р.
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