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1. ЦИЉЕВИ И ЗНАЧАЈ АНАЛИЗЕ ПОТРЕБА ЗА 
СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ У ЈАВНОЈ УПРАВИ – 
ОСНОВ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

Стручно усавршавање запослених усмерено је ка унапређењу знања, вештина и 

ставова неопходних на неком радном месту. 
Сврха стручног усавршавања је да запослени 
боље обављају свој посао, унапређују квалитет 
извођења постојећег садржаја посла, да 

развијају компетенције што води већој 
ефективности и ефикасности у раду. 

У циклусу стручног усавршавања (слика 1), 

анализа потреба представља први корак.  

Потреба за стручним усавршавањем постоји 

онда када постоји јаз између тренутног и 
потребног нивоа стручности. Стручност или 
компетентност подразумева комбинацију 

знања, вештина и ставова неопходних за добро 

обављање посла (табела 1). 

                                                                Слика 1: Циклус стручног усавршавања 

 

Табела 1: Стручност/компетентност  

Знања Шта особа треба да зна, на пример, чињенице, процесе, узроке 
и последице, техничке информације, да би добро обављала 

конкретан посао. 

Вештине Шта особа треба да буде способна да уради, на пример, да 
преговара, да планира и организује, користи доступну опрему, 

да би добро обављала конкретан посао. 

Ставови Какав однос према послу, колегама, корисницима услуга треба 
особа да има да би добро обављала конкретан посао. 

У складу са Законом о државним службеницима и Уредбом о одређивању 

компетенција за рад државних службеника1, под компетенцијом се подразумева 

скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник 
поседује, а који обликују његово понашање и води постизању очекиване радне 

успешности на радном месту. 2  Надаље, понашајне компетенције су скуп 

                                                
1 Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника (Сл. гласник РС бр. 04/2019) 
2 Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 
64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/09, 99/14, 94/2017, 95/18).    
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радних понашања потребних за делотворно обављање свих послова у органу, 

док се функционалне компетенције односе на скуп знања и вештина 

потребних за делотворно обављање послова. Понашајне компетенције су: 

Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних 
односа; Савесност, посвећеност и интегритет. За руководећа радна места то су: 
Управљање људским ресурсима и за државне службенике на положају – 
Стратешко управљање. Осим општих функционалних компетенција које су 

потребне у свим областима рада (Организација и рад државних органа РС, 

Дигитална писменост, Пословна комуникација), посебне функционалне 
компетенције су знања и вештине потребне за обављање послова одређеног 
радног места у посебним областима рада. 

Посебне функционалне компетенције се односе на потребна општа и 

методолошка знања и вештине у оквиру одређене области рада, а које ће 

службеник успешно примењивати. Области знања и вештина за посебне 

функционалне компетенције за одређене области рада, наведена су у 

Уредби  о одређивању компетенција за рад државних службеника (чл. 

18-32).  

Исход анализе потреба је идентификација програма стручног усавршавања (они 

се не своде само на обуке, већ укључују и друге приступе као што су менторство, 

ротације посла, студијска путовања, коучинг и сл.) који ће допринети одрживим 

резултатима организације.    

Основна сврха анализе потреба за стручним усавршавањем је добијање 
квалитетних информација како би програми стручног усавршавања на најбољи 

и најекономичнији начин помогли организацији да постигне своје циљеве, 

обезбеђујући потребан ниво стручности њеним запосленима. 

Конкретни циљеви анализе потреба за стручним усавршавањем су: 

• Идентификовање области у којима је потребно стручно усавршавање 

• Идентификовање величине јаза који постоји у овим областима 

• Идентификовање оквирног броја запослених који треба да похађају 

програме стручног усавршавања 

• Одређивање приоритета у програмима стручног усавршавања како би се 

економично трошила средства и избегла евентуална дуплирања. 

• Дефинисање основа за праћење и контролу квалитета програма стручног 

усавршавања. 

Добро спроведена анализа потреба за обуком омогућава организацији да: 

• Буде прилагодљива – способна да предвиди и конструктивно и 

правовремено одговори на промене које се дешавају 

• Има добро обучене запослене, способне да извршавају своје радне 
задатке, као и да се брзо прилагоде новима који се појаве 

• Има задовољне кориснике услуга, као и друге заинтересоване стране, јер 
се организација брзо прилагођава променама њихових потреба 
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• На најсврсисходнији начин користи средства намењена обуци и развоју 

својих запослених 

• Има задовољне и мотивисане запослене који имају прилику да се 

континуирано професионално развијају у оквиру своје организације. 
 

Кључна ствар код спровођења анализе 
потреба за стручним усавршавањем је 
способност да се разграниче проблеми који 

су узроковани недостатком знања и 

вештина (који могу да се решавају обукама 
и другим методама развоја) и оних који то 
нису (нпр. недостатак људи, адекватне 
опреме, лоши пословни процеси, као и 

одсуство мотивације). Због тога је важно да 

у процесу анализе потреба за стручним 

усавршавањем увек имамо на уму питање: 

„Да ли је, и у којој мери, у основи ових проблема недостатак знања и 

вештина?“ 

Често се дешава да захтеви за обуком одступају од стварних потреба јер: 

• Особе које упућују захтев нису детаљније размислиле и удубиле се у 

потребе на које стручно усавршавање треба да одговори; 

• Постоји погрешно виђење о томе шта су узроци постојећих проблема;  

• Постоји стереотипни приступ постојећим обукама, где се не размишља о 
потребним знањима и вештинама, него се посматра само тренутна понуда 

обука и из те понуде се бирају постојеће теме. 

2. ПРАВНИ ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНАЛИЗЕ 
ПОТРЕБА ЗА СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ  

Правни оквир за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем 

дефинисан је: Законом о државним службеницима,3 Законом о запосленима у 
АП и ЈЛС4, Законом о Националној академији за јавну управу5, a релевантни су 
и подзаконски прописи (Уредба о одређивању компетенција за рад државних 
службеника, Уредба о вредновању радне успешности, Уредба о оцењивању 
службеника6  и други). Закон о државним службеницима садржи правила у 

сегменту стручног усавршавања и оспособљавања државних службеника 

којима се утврђују критеријуми, мерила, начин утврђивања потреба за 

                                                
3  Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 
64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/09, 99/14, 94/2017, 95/18).    
4 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник 

бр 21/2016 и 113/2017, 95/18). 

5 Закон о Националној академији за јавну управу (Сл. гласник РС бр. 94/2017). 
6 Уредба о оцењивању службеника („Службеник гласник 2/19).      
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стручним усавршавањем, врсте програма и њихово усвајање и друга питања. 
Изменама Закона о државним службеницима, истиче се развојна улога 
вредновања радне успешности што пре свега подразумева да се резултати 

вредновања радне успешности користе у утврђивању потреба и планирању 

обука и планирању стручног усавршавања. 7  Надаље, Уредба о вредновању 
радне успешности државних службеника ставља акценат на повезивање 
остварених циљева и планирање развоја компетенција државних службеника.    

Национална академија за јавну управу је надлежна за развој методологије и 
стандардних инструмената који омогућавају континуирано и флексибилно 

праћење и прилагођавање програма обуке у складу са потребама државних 

органа.  

Као централна институција система стручног усавршавања у јавној управи 

Републике Србије, она обавља послове које се односе на: 

- унапређење рада и јачање стручних капацитета јавне управе; 

- креирање и развој методологије за припрему и спровођење програма 
стручног усавршавања;  

- припрему и развој општих програма стручног усавршавања;  
- пружање помоћи и координацију послова у вези са припремом и 

спровођењем посебних програма; 

- праћење ефеката спровођења програма стручног усавршавања и 

развоја и друге послове.  

Поменуте и друге послове, Академија обавља у сарадњи са органима државне 
управе, другим државним органима и надлежним органима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Сарадња је нарочито усмерена 

на активности у утврђивању потреба и припреми и спровођењу методологије у 

вези са стручним усавршавањем. Сарадња и континуирана међусобна стручна 

подршка између Националне академије и органа државне управе, односно 

надлежних органа у јединицама локалне самоуправе на пословима утврђивања 
потреба и припреме и спровођења методологије у вези са стручним 
усавршавањем је апострофирана како у чл. 5 Закона о Националној академији 

у јавној управи, тако и у чл. 122 Закона о запосленима у АП и ЈЛС.  

Програмски савет као основно стручно тело Националне академије је надлежно 

да разматра и усваја, односно утврђује методологију потреба за 

стручним усавршавањем. Ово тело је надлежно да разматра и утврђује 
предлог општег програма обуке које самостално припрема и спроводи 

Академија.  

С друге стране, утврђивање потреба за посебне програме обуке спроводе 

државни органи, уз стручну подршку Националне академије, а  на основу 

истих критеријума и инструмената у складу са чл. 97а Закона.  

                                                
7 Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 
95/18).  
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Када је реч о локалном нивоу, Национална академија у сарадњи са ЈЛС и 
Саветом за стручно запослених у ЈЛС спроводи поступак утврђивања потреба 
за стручним усавршавањем које је у вези са континуираним стручним 

усавршавањем у ЈЛС и обуком руководилаца. Програмски савет Националне 

академије их затим разматра и усваја. Додатно, јединица локалне 

самоуправе, уз стручну подршку Националне академије, спроводи 

поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем које је у вези 
са специфичним потребама из изворног делокруга јединице локалне 

самоуправе, а на основу дефинисаних критеријума и стандардних 
инструмената.  

Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС такође има важну улогу у 
процесу анализе потребе, јер је дужан да сарађује са ЈЛС на сагледавању 

њихових потреба за стручним усавршавањем и учествује у развоју утврђивања 

потреба, као и да даје препоруке у погледу садржине и спровођења утврђених 

општих програма обуке, ради њихове примене у складу са потребама 

запослених у ЈЛС.  

3. НИВОИ СПРОВОЂЕЊА АНАЛИЗЕ ПОТРЕБА ЗА 
ОБУКАМА  

Анализа потреба за стручним усавршавањем се спроводи на више различитих 
нивоа, како би се разумели покретачи промена на сваком од њих. 

3.1. НИВО ОРГАНА/ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ/ОРГАНА ЈЛС    

На нивоу органа/организација државне  управе/органа ЈЛС, анализа потреба се 
усмерава на стратешки ниво и настоји да обухвати стратегије, планове рада, 
циљеве, промене у окружењу који у највећој мери одређују рад организације у 

будућем периоду. 

Када се ради анализа на овом нивоу, могу се узети у обзир: 

• Стратегије и акциони планови; 

• Важећи правни прописи;  

• Развој/увођење нових послова;  

• Увођење нових процедура и стандарда; 

• Смањење/повећање броја запослених; 

• Друге промене у организационој структури.  

У процесу анализе потреба за стручним усавршавањем који је детаљно 

приказан у тексту, фазе анализе доступних података о жељеном и тренутном 
стању на нивоу организације, као и разговор са руководиоцем органа, служе 
процени потреба на овом нивоу. 

Према Закону о државним службеницима и Закону о запосленима у АП и ЈЛС, 
потреба за стручним усавршавањем постоји нарочито:  
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- Ако се донесу нови прописи што подразумева стицање или унапређење 
знања и вештина службеника за њихову примену; 

- Ако је потребно извршити одређене обавезе у предвиђеним роковима; 

- Ако у поступку управне или судске контроле законитости управних аката 
буде укинуто или поништено најмање 10% аката који су били предмет 
контроле; 

- Ако у поступку инспекцијског надзора или другог облика контроле 
законитости и сврсисходности рада, буде одређена мера или препорука 

за њихово отклањање у односу на примену знања и вештина; 

- Ако руководилац оцени да опште стање у области којом руководи указују 
на потребу стручног усавршавања; 

- Ако непосредни руководилац у сарадњи са лицем одговорним за 

управљање кадровима у поступку праћења и вредновања радне 

успешности утврди потребно унапређење компетенција запослених.    

3.2. НИВО ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  

На нивоу организационе јединице, анализа се усмерава на разумевање фактора 
који специфично утичу на њен рад како би дала оптимални допринос постизању 

циљева организације. 

Примери укључују: 

• Утврђену потребу да се унапреди ефикасност/резултати рада 
организационе јединице; 

• Реорганизацију; 

• Нове послове/укидање постојећих;   

• Смањење/повећање броја запослених; 

• Промене у структури запослених;  

• Екстерне факторе (ограничења за пријем кадрова који поседују потребне 

компетенције).   

У процесу анализе потреба за стручним усавршавањем, фаза анализе доступне 

документације која се ради на нивоу организационих јединица, као и фаза 
разговора са руководиоцима ОЈ има за циљ да процени потребе на овом нивоу. 

3.3. НИВО РАДНОГ МЕСТА/ПОЈЕДИНЦА 

Анализа потреба за стручним усавршавањем на нивоу појединца настоји да 

открије факторе који ће утицати на запослене да на најефикаснији начин дају 

свој допринос постизању циљева организације. 

Примери: 

• Конкретни захтеви који проистичу из описа посла/радног места 
(захтеване компетенције); 

• Увођење у посао;  

• Напредовање у каријери (које прати или не промена радног места); 

• Добијање додатних/другачијих задужења; 
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• Проблеми у раду услед недовољног нивоа знања и/или вештина; 

• Лични и професионални развој запослених (не само одржавање нивоа 

знања и вештина/компетенција потребних на тренутном радном месту, 

него развој спремности да се одговори на потребе које ће се јавити у 
будућности). 

 
У процесу анализе потреба за стручним усавршавањем који је део ове 
методологије, фазе анализе доступних података о индивидуалним плановима 

стручног усавршавања запослених, о вредновању радне 

успешности/оцењивању, као и анкета међу запосленима, имају за циљ да 
допринесу процени потребе на нивоу радног места, односно појединца. 

4. УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ АНАЛИЗЕ ПОТРЕБА ЗА 
СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ 

Процес анализе потреба за стручним усавршавањем спроводе органи државне 

управе, други државни органи и надлежни органи у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, као и други органи на које се Закон о 

Националној академији примењује (у контексту одређења појма јавне управе). 
Национална академија спроводи поступак утврђивања потреба за програме у 

вези са континуираним стручним усавршавањем у ЈЛС и обуком руководилаца, 
као и других програма које она припрема и спроводи. Извештај о потребама за 
стручним усавршавањем које припремају сами државни органи и ЈЛС, користи 

се двојако.  

1. Извештај који је резултат ове анализе органи државне управе, други 

државни органи и ЈЛС користе као основу за планирање посебних 
програма обуке.  

2. Сви органи државне управе, други државни органи и ЈЛС користе своје 
извештаје као основу за кратак извештај који достављају Националној 

академији за јавну управу (рок за достављање извештаја је 15. мај године 

у којој се спроводи анализа). Национална академија на основу сумарне 

анализе података које добије од органа државне управе, других државних 
органа и ЈЛС планира програме стручног усавршавања који су у њеној 
надлежности, и дужна је да пружи стручну подршку у процесу 
утврђивања потреба на основу критеријума и стандардних инструмената. 

Уколико Национална академија закључи да постоји потреба, може урадити 

додатне анализе потреба за стручним усавршавањем у одређеним областима 

и/или међу групама запослених користећи технике за прикупљање података 

које највише одговарају конкретној потреби. 

Детаљан преглед учесника и њихових улога у процесу анализе потреба за 
стручним усавршавањем дат је у табели испод. 
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Табела 2: Учесници у процесу анализе потреба за стручним усавршавањем 

Учесник Улога 

Одговорна лица за послове 
управљања кадровима у државним 
органима/надлежним органима у ЈЛС  

Управљају процесом анализе потреба 
за стручним усавршавањем: 

- Познају методологију 

- Планирају процес 

- Иницирају и координирају 
сарадњу са осталим 
учесницима у процесу 

- Обезбеђују конзистентну 
примену методологије 

- Праве одабир алата за анализу 

који највише одговарају 
потребама организације у којој 
раде 

- Критички приступају анализи 
како би умањили утицај 

субјективности руководилаца и 
запослених у процесу 

утврђивања потреба 

- Анализирају обједињене 
потребе за стручним 
усавршавањем 

- Консултују доносиоце одлука 
(руководиоце органа) ради 

утврђивања актуелних потреба 

- Консултују специјалисте 
Националне академије за јавну 
управу 

- Старају се да лица која 
учествују у поступку 

вредновања радне успешности 

похађају обуке којима се 

унапређују њихове вештине за 

вредновање радне успешности 
запослених 

- Учествује у планирању развоја 
компетенција 
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- Припремају Извештај о 
спроведеној анализи потреба 
за стручним усавршавањем 
(обједињене потребе за 
стручним усавршавањем). 
 

Руководиоци државних органа/ 
надлежних органа у ЈЛС  

Дају садржински допринос анализи 
потреба за стручним усавршавањем 
на нивоу организације, кроз давање 

информација о: 

- Краткорочним и дугорочним 
циљевима рада организације  

- Опаженом јазу између тога 
како организација сада ради и 
начину рада каквом се тежи 

- Узроцима за постојање овог 
јаза. 

*Руководилац органа државне управе 

доноси посебне програме стручног 

усавршавања.  

*Руководилац органа државне управе 
у чијем су делокругу поверени 
послови по прибављеном мишљењу 

Савета за стручно усавршавање 

запослених у ЈЛС доноси секторски 

посебни програм обуке (за сваку 

годину). 

*Надлежни орган у ЈЛС доноси 
посебни програм по прибављеном 

мишљењу Савета.  

Руководиоци основних и ужих 

унутрашњих јединица /руководиоци 
организационих  јединица у 
државним органима/ органима у ЈЛС 

 

Дају садржински допринос анализи 

потреба за стручним усавршавањем 
на нивоу организационе јединице, 
кроз давање информација о: 

- Циљевима рада организационе 
јединице  

- Приоритетним/измењеним 

захтевима који се постављају 

пред појединачне извршиоце  

- Да ли, где и у ком облику 
постоји разлика између 
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тренутних компетенција и оних 
које су потребне да би се 

испунили захтеви посла. 

Они, након обављеног разговора, 
потписан извештај достављају 
јединици за управљање кадровима.  

Службеници на извршилачким 
радним местима у државним 
органима/ надлежни органима у ЈЛС  

Дају садржински допринос анализи 
потреба за стручним усавршавањем 
на нивоу радног места/појединца, 
кроз давање свог мишљења о: 

- Областима стручног 

усавршавања које сматрају 

најважнијим за успешно 
обављање свог посла 

- Тренутном и захтеваном нивоу 
компетенција у одређеним  

областима. 

 

4.1. УЛОГА НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ  

Улога Националне академије за јавну управу подразумева: 

• Развој и континуирано унапређивање методологије за спровођење 
анализе потреба за стручним усавршавањем у државним органима и 

ЈЛС;8 

• Спровођење поступка утврђивања потреба за програме које Академија 

припрема и спроводи;9 

• Спровођење поступка утврђивања потреба за стручним усавршавањем 

које је у вези са континуираним стручним усавршавањем у ЈЛС и 
обуком руководилаца;10 

• Пружање стручне помоћи у имплементацији ове Mетодологије, 

укључујући и обуку за запослене који треба да спроводе анализу 

потреба за обуком; 

• Праћење примене методологије како би се обезбедио стандардизован 
приступ и уједначио ниво квалитета ове анализе у јавној управи; 

• Временско усклађивање процеса анализе потреба са осталим 
процесима управљања људским ресурсима како би се обезбедили 

потребни подаци на најефикаснији начин; 

                                                
8 Програмски савет, као основно стручно тело Националне академије је надлежно да разматра и 

усваја Методологију за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем.   
9 Чл. 97а ст. 2 Закона о државним службеницима.   
10 Чл. 122 ст. 3 Закона о запосленима у АП и ЈЛС. 
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• Координација процеса анализе потреба за стручним усавршавањем; 

• Обједињавање добијених резултата и планирање програма стручног 

усавршавања који су у надлежности Националне академије за јавну 

управу; 

• Разматрање  и усвајање утврђених потреба за стручним усавршавањем. 

 

Програмски савет, као основно стручно тело Националне академије је 
надлежaн за утврђивање методологије потреба за стручним усавршавањем.   

4.2. УЛОГА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА  
    ВЛАДЕ РС  

Улога Службе за управљање кадровима Владе РС као централног тела за 

стручне послове управљања кадровима, огледа се у пружању стручне подршке 
Националној академији у управљању стручним усавршавањем кроз: 

• Повезивање функција управљања људским ресурсима (управљање 

каријером, вредновање радне успешности и мобилност државних 
службеника);  

• Обезбеђење доступности података Академији о похађању и оствареном 

успеху, посебним знањима и других података о стручности службеника 
који се уписују у Централну кадровску евиденцију (ЦКЕ). На тај начин, 

СУК обезбеђује Академији податке о стручности државних службеника, 
а посебно о обукама које службеници похађају, а које Академија не води 

у својој Евиденцији програма стручног усавршавања11 

Служба за управљање кадровима такође води Евиденцију интерног тржишта 

рада која између осталих, садржи и податке који се односе на: 

- Стручно усавршавање, посебна знања и податке о компетенцијама, као и 

годишње вредновање радне успешности.    

Сви ови подаци омогућавају тачније утврђивање тренутног нивоа компетенција 

запослених као полазне основе за разумевање потреба за стручним 
усавршавањем. 

4.3. УЛОГА САВЕТА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Кључну улогу за обезбеђење начела ефикасности система стручног 

усавршавања има Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама 

локалне самоуправе. Савет обавља послове: 

- Анализе стања у области стручног усавршавања и сарадње са 
Националном академијом за јавну управу; 

- Сарадње са јединицама локалне самоуправе ради сагледавања потреба за 
стручним усавршавањем;  

                                                
11 Члан 97и Закона о државним службеницима 
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- Учествује у утврђивању потреба за стручним усавршавањем у јединицама 
локалне самоуправе; 

- Даје препоруке у погледу садржине и спровођења општих програма 

обуке; 

- Прати специфичне потребе јединица локалне самоуправе и даје 
мишљење о предлогу посебних програма обуке у ЈЛС. 

5. ПРОЦЕС АНАЛИЗЕ ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ 

 

 

Наведени приказ процеса даје препоруку за след корака у анализи потреба за 
стручним усавршавањем. Међутим, услови у којима се анализа спроводи у 

пракси могу  да се разликују, тако да је важно разумети шта је сврха  анализе и 
да се у складу са тим користе алати који ће дати најквалитетније информације. 

Уколико постоје препреке за примену процеса како је приказан (нпр. временска 

ограничења, доступност и сарадљивост саговорника, мањкавост документације 
чија се анализа очекује и сл), препорука је да се процес модификује, а са циљем 
добијања најбољих могућих информација. Ригидно држање приказаног процеса 

у околностима које не подржавају његову примену неће дати квалитетне 
резултате, а може да додатно фрустрира учеснике. Прилог 1 садржи преглед 

Важно је процесу анализе потреба за обуком приступити 

истраживачки и критички, како би се разумело шта је 

запосленима потребно  како би могли испунити своје обавезе 

у складу са циљевима организације. Тумачење проблема које  

изнесу саговорници не треба узети здраво за готово, већ се 

укрштањем свих информација долази до стварних узрока 

проблема. Затим се идентификују узроци који су везани за 

недостатак/неадекватност компетенција, и дефинишу потребе 

за стручним усавршавањем. 
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техника за прикупљање података са њиховим предностима и недостацима, а 
Прилог 2 детаљније објашњење фокус група. 

Пре почетка анализе потреба за стручним усавршавањем важно је упознати се 

са оквиром компетенција државних службеника у Републици Србији који је 

дефинисан Законом о државним службеницима и Уредбом о одређивању 

компетенција за рад државних службеника. Иако се формално систем 

компетенција односи само на државне службенике (не и на запослене у 

ЈЛС), у контексту увођења компетенција у јавно-службенички систем и 

стварање јединственог система стручног усавршавања у јавној управи, 

он би се могао применити у процесу анализе потреба за стручним 

усавршавањем у ЈЛС. 

Потребно је детаљно анализирати групе компетенција, појединачне 
компетенције и позитивне индикаторе понашања запослених, јер се тиме 
успоставља  оквир за постављање конкретних питања и дефинисање сваке фазе 
у процесу анализе. Како је истакнуто, групе  послова су део система 
компетенција (видети чл. 18-32 Уредбе о одређивању компетенција за рад 
државних службеника).  

5.1. АНАЛИЗА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА 

Први корак у анализи потреба за стручним усавршавањем представља анализу 

свих доступних података који су релевантни за разумевање: 

- Шта организација тежи да постигне? Где жели да буде? 
- Какво је тренутно стање? Где се тренутно налази? 

Потребно је разумети који пут организација треба да пређе од тренутног до 

жељеног стања и у којим сегментима и на који начин стручно усавршавање 
запослених у томе може да  помогне. 
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А.1. Подаци о жељеном стању 

А.1.1. Анализа стратешке документације 

Примери документације која може да користи: 

• Секторске стратегије, стратегије органа, акциони планови, извештаји 
Европске комисије, правни оквир, планови рада, извештаји и сл.;  

• Дефинисани циљеви организације и кључни показатељи успеха (KPI); 

• Извештаји о трендовима и доброј пракси у јавној управи.  

На основу прегледа и евентуалног разговора о овим документима, потребно је 

дефинисати  хипотезе, тј. виђење о томе које су компетенције потребне да 

би се организација ускладила са захтевима ових докумената. 

Препорука је да се овај корак у процесу уради темељно када се први пут 

спроводи обухватна анализа потреба за стручним усавршавањем. Након тога, 

анализа стратешке документације се ради само када дође до промена у 

стратешким смерницама или законодавном оквиру за организацију. Дакле, овај 

корак није нужно радити сваке године. 

 

А.2. Тренутно стање – подаци о организацији 

 

 

А.2.1. Извештаји о стратешким анализама које су урађене у оквиру 
релевантних пројеката 

Сврха овог корака је да се искористе налази о јазу између жељеног и тренутног 
нивоа рада организације. Стратешке анализе рађене у оквиру различитих ЕУ и 

других пројеката добар су извор информација, а задатак је из њих извући 

хипотезе о потребама за стручним усавршавањем. Као што је већ истакнуто, 
мора се имати у виду да стручно усавршавање није универзално решење за све 

изазове са којима се организација суочава. 

Ова врста анализе се ради када су доступни актуелни извештаји са пројеката. 

 

 



| МЕТОДОЛОГИЈА И ВОДИЧ ЗА АНАЛИЗУ ПОТРЕБА ЗА СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ У ЈАВНОЈ 

УПРАВИ 

 

16 

 

 

А.2.2. Извештаји о задовољству корисника услуга – грађана и других 
субјеката, радом органа и организација јавне управе12 

Уколико организација већ ради ову врсту истраживања и анализе, налази могу 

да дају смерницу за разумевање у којим областима постоји простор за 

унапређење услуге која се пружа корисницима, које групе запослених су у том 
смислу од најкритичнијег значаја и у ком домену њихово стручно усавршавање 
може да унапреди резултате. Неки закључци се сами намећу, док су нека 
питања добра основа за дискусију са руководиоцима релевантних 
организационих јединица. На основу дискусије се може закључити која врста 

стручног усавршавања и за које групе запослених може да утицати на повећање 

нивоа задовољства корисника. 

Уколико је у организацији задовољство корисника високо приоритетно, анализа 

постојећих информација или пак креирање истраживања задовољства 
корисника, биће веома важно. У организацијама где ово није случај, као и где 
постоје препреке у погледу времена и ресурса за ову врсту анализе, овај корак 

се може занемарити. 

Препорука је да органи и организације јавне управе могу спровести 

истраживање задовољства корисника, а Прилог 1 и Прилог 2 могу бити корисни 
за одабир техника прикупљања података.   

Области које се могу пратити су: 

• Задовољство грађана квалитетом пружених јавних услуга (доступност, 

поузданост, исцрпност); 

• Задовољство ефикасношћу (брзином) рада органа и организација јавне 

управе; 

• Задовољство љубазношћу запослених у јавној управи; 

• Перцепција о трошковима/ценама административних услуга; 

• Анализа притужби, жалби корисника услуга – грађана и других 

субјеката; 

• Поверење грађана у рад јавне управе.13 

 

                                                

12  Поверење грађана и других субјеката у рад јавне управе, неизоставни је елемент, али и 

претпоставка спровођења реформе јавне управе. Увођење и промоција механизама којима се 

обезбеђује квалитет јавних услуга, стратешки је циљ реформе јавне управе у Републици Србији. 

Надаље, истраживање задовољства, захтева и очекивања у погледу квалитета јавних услуга 

(кључних заинтересованих страна: грађана, цивилног друштва, привреде, запослених у јавној 

управи) кроз имплементацију признате методологијe задовољства грађана која подразумева 

механизме за континуирану повратну информацију између грађана и јавне администрације, 

посебна је мера предвиђена Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у 

Републици Србији за период од 2018-2020. године. 

13 Дате области користе се у моделу за израчунавање индекса задовољства грађана радом 
федералне управе САД-а. Више детаља можете пронаћи на: 
https://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction.  

https://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction
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А.2.3.Извештаји о вредновању радне успешности/оцењивању и индивидуални 
планови развоја запослених 

Сходно члану 82 Закона о државним службеницима, основни циљ вредновања 

радне успешности је остваривање свих организационих циљева органа и 

организацијау складу са компетенцијама, као и јачање мотивације и развоја 
државних службеника. Надаље, резултати вредновања радне успешности се 
користе у утврђивању потреба и планирању обука, планирању развоја и 
стручног усавршавања.Чланом 84 Закона, ближе се уређује праћење рада 
државних службеника у контексту утврђивањања плана унапређења рада. У 

овом смислу, ако на основу радног понашања, непосредни руководилац сматра 

да службенику недостају компетенције за делотворно обављање послова радног 

места, дужан је да му достави обавештење о његовом раду и да одреди 

план унапређења рада, који подразумева и упућивање на стручно 

усавршавање. Од дана одређивања плана, рад службеника се прати у периоду 

од најмање три месеца и припрема се извештај о остваривању плана 

унапређења рада. У Извештају се наводи да ли је план остварен, односно 
разлози због којих није остварен и  да ли је на дошло до унапређења на основу 

плана.Извештај о вредновању радне успешности се припрема у 

електронској форми, попуњавањем електронског обрасца.  

Сходно Уредби о вредновању радне успешности државних службеника, 
руководилац који вреднује радну успешност, обавезно попуњава део  Извештаја 

о вредновању радне успешности под називом „Развој компетенција“, ако из 
исхода вредновања радне успешности произлази да је службенику потребно 

побољшање, али и у другим случајевима у којима се сматра да постоје 

области знања, вештина и понашања у којима је службенику потребан 

развој. Овде је наглашена директна веза између праћења резултата 

рада и предлагања унапређења компетенција за успешно обављање 

послова радног места, без обзира на исход вредновања учинка.  

Надаље, важно је истаћи значај  завршног разговора руководиоца и 

запосленог, као посебне фазе поступка вредновања радног учинка, када 

руководилац има обавезу да запосленом да препоруку како да побољша своју 
радну успешност у наредном периоду вредновања. Како су годишњи циљеви 
дефинисани пре завршног разговора, руководилац и запослени се договарају о 

будућим потребама и разматрају потребе за стручним усавршавањем за 
наредну годину.  

Препорука је да запослени унапред размисли о својим развојним 

потребама и да на завршни разговор дође са конкретним предлозима за 

своје стручно усавршавање. Руководилац може  да да своје коментаре и 
сугестије на предлоге које изнесе запослени, и да се дискусија закључи 

дефинисањем коначног плана стручног усавршавања. На овај начин могу се 

добити  детаљније и промишљеније препоруке него када је на руководиоцу да 
даје предлоге за све своје запослене. Такође, релевантност предлога се 
контролише на лицу места и то у тренутку када се сумира вредновање 
успешности/оцене за претходну, а већ су познати циљеви за наредну годину. 
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Ова пракса подржава и принцип да запослени преузимају већу одговорност за 
своје стручно усавршавање.  

Овај приступ се може препоручити као добра пракса током обука за вештине 
руковођења и од стране запослених у јединицама за УЉР који спроводе анализу 
потреба за стручним усавршавањем. 

Уколико би ова пракса заживела на квалитетан начин, процес анализе потреба 

за стручним усавршавањем би био ефикаснији, прецизнији и квалитетнији. 

Сходно томе,  руководиоци не би морали поново да утврђују потребе стручног 
усавршавања запослених (у процесу анализе потреба који је одвојен од процеса 
вредновања/оцењивања), нити да спроводе анкету. У смислу прецизности, 

утврђене су тачне потребе за сваког запосленог из којих се могу добити сумарне 
потребе. Процес је квалитетнији јер су потребе промишљене од стране 

запослених, а онда потврђене у контексту циљева ОЈ и захтева радног места. 

Такође, ове потребе су ажурне у тренутку када се добијају, за разлику од 

података о вредновању радне успешности/оцењивању који се односе на 
претходну годину. 

С обзиром да у садашњем тренутку не постоји индивидуални план стручног 

усавршавања, у формално-правном смислу, он се може конципирати тако да 
одражава потребе за индивидуалним планом стручног усавршавања. Образац 

за индивидуални план стручног усавршавања, део је ове Методологије ( 
Прилогу 3). 

У складу са Законом о запосленима у АП и ЈЛС и Уредбом о оцењивању 

службеника (члан 27), у Извештај о оцењивању, оцењивач уноси и коментаре уз 

дату оцену, као и предлоге за његово стручно оспособљавање и усавршавање. 

Надаље, разговор оцењивача и службеника даје могућност да се размотре 

коментари, као и предлози за стручно усавршавање запосленог. Потребно је 

имати у виду да је кључни циљ стварање кохерентног система стручног 
усавршавања на нивоу  целе јавне управе, а то се пре свега односи на процену 
развојног потенцијала запослених - које вештине, знања и способности је 

потребно унапређивати у циљу развоја каријере (кретања у служби).    

Што се тиче анализе постојећих извештаја о вредновању радне 
успешности/извештаја о оцењивању, препорука је да се оно ради се на нивоу 
организационих јединица. Информациони систем, несумњиво олакшава или 

отежава рад са подацима који су потребни. Додатно, број запослених,  

сложеност организационе структуре, нивои руковођења, утичу на процес 

анализе.  

Када постоје ограничења у наведеном смислу, информације добијене у 
претходним корацима о томе које су компетенције и код којих група запослених 
кључне за постизање стратешких циљева организације могу да сузе фокус на 
одређене организационе јединице или групе послова и тако смање време 

потребно за ову врсту анализе. 
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Напомена 1: 

Треба имати на уму да се подаци са којима овде располажемо односе на 
претходну годину, тако да их треба узети уз дозу резерве због застарелости. 

Напомена 2: 

Квалитет информација у овом кораку зависи од: 

1. Квалитетно спроведеног поступка вредновања радне успешности 
/оцењивања. Уколико су руководиоци компетентни и мотивисани  да процес 
спроводе на квалитетан начин, онда је ово важан извор информација за 

анализу потреба за обукама;  

2. Информационе подршке за систем оцењивања - уколико су сви резултати 
оцењивања присутни само у папирном облику, ова анализа изискује пуно 

времена. У том случају би се анализа спроводила само за сегменте који су од 
посебног значаја – као нарочито важни или они који имају највише 
проблема. 

У конкретној ситуацији је потребно проценити колико времена и пажње треба 

посветити овом извору информација. Уколико се располаже квалитетним 

подацима, ово је извор информација који се анализира сваке године, јер брзо 
застаревају.  

Према Закону о државним службеницима и пратећим прописима, 
анализа извештаја о вредновању радне успешности усмерена је на: 

a) Исходе вредновања радне успешности – потребно је утврдити фреквенције 

(број случајева) за све исходе вредновања радне успешности: 

- „Није испунио већину очекивања“ 
- „Потребно побољшање“ 

- „Испунио очекивања“, и 
- „Превазишао очекивања“,  

Прави се анализа расподеле ових оцена по организационим јединицама и/или 

групама послова. 

Посебна се пажња обраћа на функције/организационе јединице/извршиоце 

који су у претходним корацима истакнути као нарочито важни или где има 

највише изазова (приоритетне групе). 

На основу ове анализе добијају се подаци за дискусију са руководиоцима ОЈ 
о нивоу компетенција запослених. На пример, уколико руководилац сматра 

да је ниво стручности запослених у његовој ОЈ низак, а резултати вредновања 

успешности указују на супротно, то је тема о којој је потребно 
продискутовати. 

б) Део извештаја о вредновању радне успешности који се зове „Развој 

компетенција“ 
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Потребно је утврдити фреквенције (број запослених) за опште и посебне 
функционалне, као и понашајне компетенције које треба развити у средњем 
року. Уколико су извештаји о вредновању радне успешности урађени на 

квалитетан начин, исход анализе сегмента „Развој компетенција“ служи за 

процену броја запослених са конкретним потребама за стручним 
усавршавањем. 

Прецизније, подаци се добијају из појединачних извештаја о компетенцијама 
које је потребно развити и сумира се број запослених на које се то односи. 

Важан исход анализе извештаја о вредновању радне успешности је дефинисање 

конкретних тема за разговоре са руководиоцима организационих јединица у 

којима се детаљније испитују узроци одступања/нелогичности/лоших резултата 
и/или се преиспитује њихово виђење када оно одступа од добијених налаза.  

У складу са Уредбом о оцењивању службеника, анализа извештаја о 
оцењивању је усмерена на: 

а) Коначну оцену дату у извештају – утврђују се  фреквенције (број случајева) за 
следеће оцене: 

- „Не задовољава“ (1) 
- „Задовољава“ (2) 
- „Добар“ (3) 

- „Истиче се“ (4). 

Прави се анализа расподеле оцена по организационим јединицама и/или 

групама послова. 

Посебну пажњу је потребно обратити функције/организационе 

јединице/извршиоце који су у претходним корацима истакнути као нарочито 

важни или где има највише изазова (приоритетне групе). 

На основу ове анализе се добијају подаци за дискусију са руководиоцима ОЈ о 
нивоу компетенција њихових запослених. На пример, уколико руководилац 

каже да је ниво стручности запослених у његовој ОЈ низак, а резултати 

вредновања успешности указују на супротно, то је тема о којој би требало 
продискутовати. 

б) Предлоге за стручно оспособљавање и усавршавање запослених 

Предлози за стручно оспособљавање и усавршавање се групишу у сродне 
категорије, а онда се за сваку од тих категорија утврђују фреквенције (број 
запослених). Уколико су извештаји о оцењивању урађени на квалитетан начин, 

исход анализе ових прегледа служи за процену броја запослених са конкретним 
потребама за стручним усавршавањем. 

Важан исход анализе извештаја о оцењивању је дефинисање конкретних тема 

за разговоре са руководиоцима организационих јединица у којима ће се 
детаљније испитати узроци одступања/нелогичности/лоших резултата и/или 
преиспитати њихово виђење када оно одступа од добијених налаза. 
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А.2. 4. Подаци о запосленима 

Како би се што прецизније дефинисао број запослених са специфичним 

потребама за стручним усавршавањем, потребно је узети у обзир доступне 
податке. То су:  

• Подаци о броју новозапослених и/или планираном броју новозапослених – 

како би се утврдила потреба за обукама увођења у посао; 

• Подаци о броју запослених који су унапређени на руководилачке позиције – 
како би се утврдила потреба за обукама за вештине руковођења; 

• Подаци о броју запослених који су променили или је планирано да промене 

радно место - како би се утврдила потреба за обукама специфичним за нова 

радна места. 

Због своје динамичности, подаци о запосленима су део процеса анализе потребе 
за стручним усавршавањем сваке године. 

 

А.3.Тренутно стање – подаци о стручном усавршавању запослених 

 

А.3.1. Подаци о реализованим програмима стручног усавршавања у току 

претходне године  и резултатима њихове евалуације 

На основу анализе ових података, изводи се закључак о броју запослених који 

су похађали одређене програме стручног усавршавања, односно у којој мери је 
испуњен план сачињен  претходне године, о разлозима и последицама 
неиспуњавање плана.  

Анализа резултата евалуације програма стручног усавршавања може да укаже 

на то у којој мери су програми постигли дефинисане циљеве, колико их 

запослени сматрају корисним за свој рад, колико су различити аспекти 
реализације били делотворни, као и које сугестије за унапређење програма и 

своје даље усавршавање су полазници дали. 

Квалитет ове анализе зависи од обухватности и темељности процеса евалуације 
(детаљан приказ приступа евалуацији програма стручног усавршавања дат је у 
Методологији за евалуацију програма стручног усавршавања). 
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Овај корак анализе потреба за стручним усавршавањем обавља се сваке године 
како би се програми континуирано унапређивали и прилагођавали потребама 
запослених. 

А.3.2. Анализа доступних метричких показатеља у области стручног 

усавршавања  

Уколико су доступни потребни подаци, препорука је да се израчунају следећи 
индикатори: 

• Број тренинг сати по запосленом у претходној години – ова мера се 
добија тако што се укупан број сати који су запослени провели на обукама у 

претходној години подели са укупним бројем запослених: 
 

Укупан број тренинг сати у претходној години  

(за опште и посебне програме стручног усавршавања) 

_____________________________________________________ 

Укупан број запослених у организацији 

Овај показатељ се користи за процену колико су запослени похађали 

програме стручног усавршавања у претходној години. Уколико се мера 
посматра по организационим јединицама, могу се уочити разлике међу 
њима. Уколико је у неким ОЈ драстично нижи ниво похађања обука, важно 

је да се о разлозима продискутује на састанку са руководиоцем ОЈ. 

• Покривеност запослених обукама се односи на проценат запослених који 

су похађали најмање 1 дан обуке у претходној години.  
 

Укупан број запослених који су похађали најмање 1 дан обуке  
у претходној години 

(укључујући опште и посебне програме стручног усавршавања) 
_____________________________________________________________________________   x 100     

Укупан број запослених у организацији 

Док први индикатор говори о општем нивоу похађања програма стручног 

усавршавања, други говори о томе који је проценат запослених похађао ове 
програме. На овај начин се може утврдити да ли сви запослени имају 

уједначен приступ обукама или нпр. само мали број запослених похађа већи 
број обука, док их већина запослених уопште не похађа. 

Када се ова мера посматра на нивоу ОЈ, подаци могу бити добра основа за 

дискусију са руководиоцем ОЈ. 

Разговор може да укаже на то да неки практични аспекти извођења обука 
(термини, дужина трајања, локација и сл) смањује шансе да их запослени 
похађају. Такође, може се открити да обим посла не дозвољава запосленима 

да похађају обуке, а постоји потреба за тим, па је потребно размислити о 
прерасподели. 
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5.2. РАЗГОВОР СА РУКОВОДИОЦЕМ ОРГАНА ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ/ОРГАНА ЈЛС 

 

 

Циљ овог разговора је да се утврде стратешки и организациони циљеви које 
стручно усавршавање запослених подржава. Потребно је знати шта су 

приоритети организације како би обуке помагале запосленима да постигну 
своје циљеве. Надаље, запослени могу стручно усавршавање видети као 

релевантно за свој посао, а руководиоци као рационално трошење  времена и 
новца. 

Уколико руководилац органа није доступан, разговор се може обавити са 
другом особом која има добро разумевање планова и изазова са којима се 
организација суочава. 

Основна питања за разговор са руководиоцем органа дата су у Прилогу 4. На 
основу закључака из анализа које су урађене у претходној фази, питања из овог 

прилога треба да се конкретизују и допуне. 

Након разговора са руководиоцем органа треба да на системском нивоу, тј. 

нивоу организације, буде јасно ко треба шта другачије да ради да би се 
остварили стратешки циљеви. У Прилогу 5 се налази предлог обрасца за 
сумирање закључака разговора са руководиоцем органа. 

Разговор са руководиоцем органа помаже да се изоштри фокус даљег 
истраживања. Уколико постоје изазови као што су недостатак времена или 

доступност информација у наредним корацима, највећу пажњу би требало 
посветити областима и/или групама запослених које је руководилац органа 
издвојио као приоритетне за остваривање циљева организације.  

Препорука је да се детаљни разговор са руководиоцем органа обавља само када 
се први пут ради обухватна анализа потреба за стручним усавршавањем, а да 

се наредних година обавља краћи разговор који служи ажурирању 
информација. 
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5.3. РАЗГОВОРИ СА РУКОВОДИОЦИМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА 

 

 

Раније прикупљене информације у функцији су припреме за разговоре са 

руководиоцима организационих јединица. Одлука о томе са којим 
руководиоцима се разговара, зависи од величине и сложености организације, 

расположивог времена или расположивости руководилаца. Уколико нема 
довољно времена, разговори се воде са руководиоцима већих  организационих 

јединица. 

Основни циљ је да се разуме: 

a) шта би запослени у њиховим јединицама требало да унапреде како би 
остварили постављене циљеве;  

b) да ли постоје неке групе запослених које су више погођене очекиваним 
променама/потребним унапређењем процеса рада од осталих; 

c) који је захтевани, а који тренутни ниво компетенција њихових 

запослених; 
d) који су основни разлози за постојање ове разлике. 

Уколико је процес израде индивидуалних планова стручног усавршавања 
заживео и обавља се на квалитетан начин, разговор са руководиоцем ће бити 
краћи и фокусираће се на циљеве и изазове у ОЈ као целини, стање стручног 

усавршавања запослених у претходној години  (кроз метрику о похађању обука 
поменуту раније), као и факторе који могу да утичу на (не)испољавање 
компетенција запослених на радном месту.  

Као у разговору са руководиоцем органа, и овде је циљ да се садржај о коме 

руководилац говори преведе у језик компетенција. Потребно је разумети и 
навести индикаторе понашања, као и  претпоставке о томе које су компетенције 
важне када их руководилац сам не помене. 

Оквир компетенција државних службеника РС може бити  користан 

алат у овом процесу и за ниво ЈЛС, имајући у виду стратешки оквир и 

циљ који се односи на успостављање јединственог и кохерентног 

функционисања система стручног усавршавања у јавној управи.    
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Смернице за вођење разговора са руководиоцима организационих јединица 
дате су у Прилогу 6.  

Препорука је да се када се први пут ради обухватна анализа потреба за 

стручним усавршавањем обаве детаљни разговори са руководиоцима 

организационих јединица, а да се наредних година обавља краћи разговор који 
служи ажурирању информација.  

5.4. АНКЕТА ЗАПОСЛЕНИХ   

 

 

Анкета запослених обезбеђује шири, али плићи захват информација од 
претходних техника. Спровођење анкете омогућава да сви запослени добију 

прилику да изнесу мишљење о сопственим развојним потребама. 

Уколико процес прављења индивидуалних планова стручног усавршавања 
заживи и обавља се на квалитетан начин, анкета запослених није неопходан 
корак у процесу анализе потреба. Она може да се организује повремено како 

би се дала прилика запосленима да се на анониман начин изјасне о приликама 
које имају за стручно усавршавање, као и о својим потребама. Уколико 

запослени нису слободни да отворено разговарају са својим руководиоцем у 

процесу дефинисања индивидуалног плана стручног усавршавања,  анонимна 
анкета може бити подесан начин за давање мишљења.  

Циљ анкете је да испита перцепцију запослених о: 

• Областима које су, по њиховом мишљењу, од највеће важности за посао 
који обављају; 

• Захтеваном и тренутном нивоу компетенција у областима које су им 

најважније за обављање посла. 
 
Такође, анкета може да садржи питања која се тичу доступности програма 
стручног усавршавања и могућих препрека за похађање програма у мери у којој 

им је то потребно. 
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С обзиром да анкета треба да буде прилагођена потребама организације, 
одговорна особа за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем, 
доноси одлуку да ли је анкета неопходна  и о конкретној форми и питањима. 

Закључци из свих претходних фаза које су приказане, одразиће се на доношење 

ових одлука. 

С обзиром да су сви запослени позвани да учествују у анкети, реч је о 
истраживању на популацији, а не на узорку. Због тога упутства о узорковању 
овде нису применљива.  

Укупан број одговора зависиће од одлуке запослених да учествују у анкети. 

Како би се  повећала могућност да запослени учествују, анкета треба да буде 

једноставна тако да не захтева пуно времена. 

Тумачећи резултате у контексту претходних налаза, може се доћи и до нових 

увида, који нису били обухваћени питањима у анкети. На пример, да ли се 
добијени одговори подударају са виђењем руководилаца (добијеним на 
разговорима или у процесу вредновања радне успешности/оцењивања 

запослених) или се у већој мери разилазе. Уколико је реч о другој опцији, 

потребно је проценити или испитати шта је узрок разилажења, јер је то вредан 

налаз сам по себи. Проблем може бити у недостатку комуникације о циљевима 
и приоритетима са запосленима, или ускраћивању повратних информација о 

њиховом раду, што је индикатор за потребе развоја руководилаца. 

Може се рећи да степен значаја који се придаје резултатима анкете зависи од 
критичке  оцене услова у којима је анкета спроведена, као и од претходних 

налаза у процесу анализе потреба за стручним усавршавањем. 

5.5. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА МЕЂУ ИДЕНТИФИКОВАНИМ 
ПОТРЕБАМА ЗА СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ 

 

 

С обзиром да су ресурси (пре свега новац и време) којима организација 
располаже ограничени, важно је да се одреде приоритети у програмима 

стручног усавршавања како би се постигли најбољи резултати на 
најекономичнији начин. 
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Смернице за одређивање приоритета су следеће: 

1. Која знања и вештине запослени треба да имају да би се послови обављали 

делотворно? 
2. Уколико се компетенције степенују по значају и величини јаза између 

захтеваног и тренутног нивоа, а на основу добијених података, приоритет 

имају оне које су од највећег значаја и у којима постоји највећи јаз. 
 

Табела 3: Одређивање приоритета компетенција у анализи потреба за 
стручним усавршавањем  

 

 Висок степен приоритета – реализација у наредних годину 

дана 

 Средњи степен приоритета – реализација у наредне 2-3 
године 

 Низак ниво приоритета – реализација опциона 

 

3. Које ће се области најнегативније одразити на рад ако им се не посвети 

значај? 
4. Које ће области обезбедити најпозитивније/највидљивије резултате? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Важно у великој мери    

Важно    

Мало важно    

 1 – Мали јаз 2 – Средњи јаз 3 – Велики јаз 
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5.6. ПРИПРЕМАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА АНАЛИЗЕ 
ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ 

 

 

Извештај о резултатима анализе потреба за обуком и развојем има за циљ да 

укаже на сврху и период спровођења анализе, процес и методе за прикупљање 
података, основне налазе појединих фаза у процесу и сумирани преглед потреба 

за стручним усавршавањем на нивоу свих организационих јединица.  

Осим налаза о потребама које постоје за обукама, у извештају је важно да буду 

истакнуте и препреке које постоје за адекватну примену знања и вештина које 
ће се стећи кроз обуке и друге методе развоја. Ово је важно, како би се 
организовале обуке које постижу жељене ефекте уз рационални утрошак 

времена и средстава.  

Структура извештаја о анализи потреба за стручним усавршавањем за 
организацију, дата је у Прилогу 7, док је структура кратког извештаја који се 

доставља Националној академији за јавну управу дата у Прилогу 8. Рок за 
достављање  извештаја Националној академији је 15. мај године у којој се 
спроводи анализа. 


