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I. ПОСЛОВИ САВЕТА 

 

Чланом 119. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон и 95/18 – 

др. закон – 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. ПОСЛОВНИК О РАДУ 

 

На седници одржаној 26. фебруара 2019. године Савет је донео Пословник о раду  (заведен 

под бројем: 151-00-00019/2019-13 од 26. фебруара 2019. године), којим су уређена 

најважнија питања значајна за рад и одлучивање Савета, односно остваривање 

надлежности у складу са нормативним оквиром који је унапређен у 2018/19. години.  

 

III. РАД САВЕТА 

 

Савет је послове из своје надлежности остваривао у складу са законом прописаним 

овлашћењима. Рад Савета се одвијао на седницама и кроз рад са другим институцијама и 

телима.    

Стручне и административне послове за потребе Савета обавља Министарство државне 

управе и локалне самоуправе – Сектор за стручно усавршавање. 

 

IV. СЕДНИЦЕ САВЕТА 
 

Савет је у 2019. години наставио са праксом одржавања редовних месечних седница. 
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У периоду јануар - децембар 2019. године одржано је 14 (четрнаест) седница, од којих је 6 

(шест) седница  одржано електронским путем, 5 (пет) седница су одржане као тематске 

седнице, 2 (две)  редовне и 1 заједничка седница са Програмским саветом Националне 

академије за јавну управу.  

 

V. ТЕМАТСКЕ СЕДНИЦЕ 

 

Савету су на тематској седници одржаној 5. априла 2019. године представљене актовности 

пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – Фаза II”, који 

реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе, Стална конференција 

градова и општина и Савет Европе, уз финансијску подршку Европске уније и Савета 

Европе. Са представницима пројектног тима и Националне aкадемије за јавну управу,  

Савет је 28.11.2019. године одржао тематску седницу на којој је разматран Предлог 

брошуре Календар корака стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе. 

Дана 22. априла 2019. године одржана је прва заједничка седница Савета за стручно 

усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и Програмског савета 

Националне академије за јавну управу. Посебна пажња била је усмерена на увођењу  

критеријума и стандарда у области стручног усавршавања запослених у јединицама 

локалне самоуправе у складу са новодонетим подзаконским прописима предвиђеним 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

У оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији“ - Компонента 2: Стварање 

предуслова за ефикасније пружање јавних услуга, који Министарство државне управе и 

локалне самоуправе спроводи уз подршку ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit), Савету су на тематској седници одржаној 31.05.2019. године 

представљени резултати Студије изводљивости за развој и имплементацију 

информационог система за успостављање електронских процедура у раду Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, Савета за  стручно усавршавање запослених у 

јединицама локалне самоуправе и јединица локалне самоуправе у вези са  посебним 

програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе. Такође, уз подршку 

овог пројекта, у оквиру студијске посете представника Асоцијације немачких градова 

Северна Рајна Вестфалија, дана 9.09.2019. године одржана је тематска седница Савета за 

стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, на којој су размењена 

досадашња искуства и најбоља пракса у стручном усавршавању запослених на локалном нивоу 

власти у Републици Србији и СР Немачкој. 

На тематској седници одржаној 5.12.2019. године, Савету су представљене активности 

Удружења за управљање пројектима Србије – ИПМА Србија у области стручног 

усавршавања и развоја компетенција за управљање пројектима у јавном сектору. 

 

VI. 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 15 (петнаест) предлога 

посебних програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе из члана 122в 

Закона. 



 

4 

 

 

С тим у вези, Савет је дао 8 (осам) мишљења без примедаба на предлоге посебног 

програма стручног усавршавања запослених у следећим јединицама локалне самоуправе: 

ГУ Зајечар, ГУ Шабац, ГУ Зрењанин, ГО Савски Венац, ГО Земун, ОУ Опово, ОУ 

Медвеђа, ОУ Бабушница. 

Такође, Савет је дао и 7 (седам) мишљења са примедбама на предлоге посебног програма 

стручног усавршавања запослених у следећим јединицама локалне самоуправе: ОУ 

Кучево, ОУ Жагубица, ГУ Пирот, ГУ Шабац, ОУ Бечеј, ОУ Књажевац и ОУ Бајина Башта, 

уз образложени предлог о начину усаглашавања предлога програма са прописима који 

уређују ову материју. Само је ГУ Шабац отклонила констатоване пропусте у припреми 

предлога програма и Савету доставила нови предлог програма на разматрање, за који је 

Савет дао мишљење да је подобан за доношење. 

 

VII. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПРЕДЛОЗИМА 

СЕКТОРСКИХ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Сагласно члану 119. став 1. тачка 6) Закона, поводом захтева Министарства 

државнеуправе и локалне самоуправе, Савет је разматрао Предлог  секторског посебног 

програма обуке матичара за 2020. годину, за који је дао мишљење без примедаба.  

 

VIII. ПРИПРЕМА СЕКТОРСКОГ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНОГ 

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

У складу са чланом 122а Закона, Савет припрема Предлог секторског континуираног 

програма стручног усавршавања. С тим у вези, Савет је образовао Радну групу за 

координацију процеса и припрему  Нацрта Секторског континуираног програма стручног 

усавршавања у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину. Радну групу су чинили 

представник Националне академије за јавну управу, Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, Сталне конференције градова и општина и Пројекта „Управљање 

људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе – фаза 2.“ Савет је усвојио Извештај 

Радне групе и након разматрања утврдио Предлог секторског континуираног програма 

стручног усавршавања за 2020. годину који садржи 17 области стручног усавршавања и 90 

тематских целина. Предлог Секторског континуираног програма стручног усавршавања је 

одмах достављен Националној академији за јавну управу, ради обједињавања и 

интегрисања у Предлог општег програма обуке за запослене у јединицама локалне 

самоуправе за 2020. годину.  

 

IX. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПРЕДЛОГУ ОПШТЕГ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И 

ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

У складу са чланом 122ђ став 1. Закона, Савет је поводом захтева Националне академије за 

јавну управу, разматрао предлог Општег програма обуке за запослене у јединицама 

локалне самоуправе за 2020. годину и предлог Општег програма обуке за руководиоце у 

јединицама локалне самоуправе за 2020. годину. С тим у вези, Савет је дао мишљење без 

примедаба на достављене предлоге програма. 
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X. САРАДЊА СА НАЦИОНАЛНОМ АКАДЕМИЈОМ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ 

 

У циљу обезбеђења начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног 

усавршавања, Савет је  остварио сарадњу са Националном академијом за јавну управу и 

њеним стручним телима.   

Савет је са Националном академијом остварио сарадњу и у процесу припреме Предлога 

Секторског програма континуираног стручног усавршавања.  

 

XI. АКТИВНОСТИ САВЕТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  

„УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ – ФАЗА II” 

 

Савет за стручно усавршавање је један од корисника Компоненте 2. пројекта - Унапређење 

система развоја људских ресурса на локалном нивоу и специфични резултат 2.1. 

Ефикаснији и усклађенији оквир за стручно усавршавање и професионални развој 

запослених у локалним самоуправама. У оквиру ове компоненте, Савет је у извештајном 

периоду реализовао следеће активности: 

- 28. јуна 2019. године одржан је округли сто „Стручно усавршавање запослених у 

јединицама локалне самоуправе у повереним пословима из делокруга органа државне 

управе“ у циљу подршке надлежним органима државне управе и јединицама локалне 

самоуправе у успостављању новог система стручног усавршавања у јавној управи;  

- У периоду од 15. до 19. октобра 2019. године, председник и чланови Савета остварили 

су учешће у студијској посети Националном центру за јавну локалну управу – ЦНФПТ 

и његовом организационом делу задуженом за стручно усавршавање високих 

службеника у локалној самоуправи ИНЕТ ради размене искустава и добре праксе; 

- Учешће у припреми Нацрта Секторског континуираног програма стручног 

усавршавања за 2020. годину; 

- Припрема брошуре „Планирање циклуса стручног усавршавања за запослене у 

јединицама локалне самоуправе“ која је намењена јединицама локалане самоуправе као 

подршка у планирању процеса утврђивања потреба за стручним усавршавањем, 

припреми и доношењу посебних програма обуке у јединицама локaлне самоуправе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

     др Иван Бошњак с.р. 


