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 УВПДНА РАЗМАТРАОА 

 

Припрема прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи представља 

кпмплексан прпцес. Затп се пред вама налази Впдиш за припрему прпграма струшнпг 

усаврщаваоа у прганима јавне управе у кпјем су представљени пснпвни ппјмпви у 

струшнпм усаврщаваоу, принципи припреме прпграма струшнпг усаврщаваоа, 

заинтереспване стране, структура прпграма струшнпг усаврщаваоа и дпдатни елементи 

прпграма струшнпг усаврщаваоа.  

Циљ Впдиша је да дппринесе задпвпљеоу пптреба ппјединаца и пргана јавне 

управе за знаоима и вещтинама пптребним за припрему прпграма струшнпг 

усаврщаваоа у прганима јавне управе, кап и усппстављаоу јединствене прпцедуре за 

оегпву припрему и тиме унапређеоу квалитета струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи.  

Намеоен је свим прганима јавне управе, пднпснп оихпвим јединицама за кадрпве и 

заппсленима кпји пбављају ппслпве управљаоа кадрпвима.  

Пплазну пснпву за 

припрему прпграма струшнпг 

усаврщаваоа представљају 

утврђене пптребе ппјединаца и 

пргана управе за знаоима и 

вещтинама, пднпснп 

кпмпетенцијама. Дакле, прпцес 

припреме представља другу фазу 

тренинг циклуса кпја је 

нераскидивп ппвезaна са 

утврђиваоем пптреба за струшним 

усаврщаваоем, а впди ка трећпј и 

шетвртпј фази: реализацији 

прпграма и оегпвпј евалуацији. 

Правни пквир кпјим се регулище припрема предлпга прпграма струшнпг 

усарщаваоа пбухвата: Закпн п државним службеницима (Сл. гласник РС, бр. 79/05, 

81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 

94/17 и 95/18)), Закпн п заппсленима у АП и ЈЛС (Сл. гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 

113/17 – др. закпн и 95/18), Закпн п Наципналнпј академији за јавну управу (Сл. 

гласник РС, бр. 94/2017) и релевантне ппдзакпнске акте ((Уредба п пдређиваоу 

кпмпетенција за рад државних службеника (Сл. гласник РС бр.04/2019), Правилник п 

централнпј евиденцији прпграма стручнпг усавршаваоа у јавнпј управи и издаваоу 
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увереоа п учешћу у прпграму (Сл. гласник РС бр. 102/18) и Уредба п акредитацији, 

начину ангажпваоа и накнадама реализатпра спрпвпдилаца прпграма стручнпг 

усавршаваоа у јавнпј управи (Сл. гласник РС бр. 90/18)). 

 ДЕФИНИСАОЕ ППЈМПВА 

 

Какп би пвај дпкумент у пптпунпсти испунип свпју намену и бип функципналан 

за све кпји га кпристе, битнп је да пбјаснимп пснпвне ппјмпве кпји су у оему наведени. 

У табели кпја следи дата је листа пснпвних ппјмпва са оихпвим дефиницијама. Важнп 

је да наппменемп да су пвп ппераципналне дефиниције, пднпснп да су прилагпђене 

пракси струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи, шијем унапређеоу пвај Впдиш и служи. 

 

Оснпвни ппјмпви 

Стручнп 
усавршаваое 

Прганизпвани прпцес ушеоа заппслених у јавнпј управи намеоен 
изградои знаоа, вреднпсти, ставпва, сппспбнпсти и вещтина 
неппхпдних за кпмпетентнп и ефикаснп пбављаое ппсла. 

Прпграм 
стручнпг 
усавршаваоа 

Дпкумент кпјим се утврђује план активнпсти струшнпг 
усаврщаваоа заппслених у јавнпј управи; пбједиоени систем 
садржаја струшнпг усаврщаваоа; садржи ппјединашне прпграме 
пбука кпји пбрађују разлишите теме. 

Област стручнпг 
усавршаваоа 

Представља тему пкп кпје су груписани прпграми кпји се опме 
баве (пример пбласти: Управљаое закпнпдавним прпцеспм и 
управни акти кпја се састпји пд низа прпграма пбука кап щтп су 
Метпдплпгија израде прпписа, Управљаое закпнпдавним 
прпцеспм, Ппщти управни ппступак и сл.). 

Прпграм пбуке План предвиђене делатнпсти струшнпг усаврщаваоа за кпнкретан 
прпграм; пднпси се на једну тему; пквир кпјим се дефинищу 
пснпвни елементи пбразпвнпг прпцеса неппхпдни за оегпвп 
планираое и реализацију. 

Тематске целине Запкружене јединице ушеоа у пквиру једнпг прпграма пбуке; 
тематски преглед садржаја ушеоа. 

Мпдул Скуп функципналнп ппвезаних знаоа, вреднпсти, ставпва, 
сппспбнпсти и вещтина, кпји су структуирани такп да 
представљају засебну целину или деп прпграма. 



4 
 

Циљ Намера или сврха прпграма пбразпваоа; циљ дефинище щта је 
пнп щтп се пдређеним прпгрампм намерава да ппстигне; 
фпрмулище се из угла пбразпвне институције. 

Ефекти Пшекивани исхпди прпцеса пбразпваоа; ефекти (или исхпди) 
дефинищу щта је резултат ушеоа, пднпснп щта пплазник зна или 
уме пп заврщетку пбуке; фпрмулищу се из угла пплазника. 

Организаципни 
пблик 

Пдређује кпнтекст у кпјем се реализују пбразпвне активнпсти; 
представља щири пквир прганизпваоа активнпсти струшнпг 
усаврщаваоа; пбухвата разлишите метпде1. 

Метпде Представљају скуп разнпрпдних ппступака и активнпсти кпјима се 
усппставља и пдржава интеракција између три главна елемента 
спрпвпђеоа прпграма струшнпг усаврщаваоа: пплазника, 
садржаја и реализатпра; ужи ппјам пд пблика. 

Кпмпетенција Скуп знаоа, вещтина, пспбина, ставпва и сппспбнпсти кпје 
заппслени ппседује, а кпји пбликују ппнащаое и впде ппстизаоу 
пшекиване радне успещнпсти на раднпм месту; у ужем смислу, 
кпмпетенција представља сппспбнпст пбављаоа пдређене 
активнпсти у пквиру датпг ппсла према пдређенпм стандарду. 

Пплазник / 
пплазница 

Ушесник/ушесница у прпцесу струшнпг усаврщаваоа; термин 
пплазник је упбишајен у андрагпщкпм приступу ушеоу и 
пбразпваоу пдраслих, а какп би се направила дистинкција у 
пднпсу на педагпщки приступ; алтернативнп - пдрасли ушеник. 

Вреднпваое Прпцес утврђиваоа степена испуоенпсти циљева и исхпда пбуке 
и дпнпщеое суда п успещнпсти пплазника пбуке; прпцес 
утврђиваоа ефикаснпсти пбуке; евалуација. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://bit.ly/3fekpxg 

 

https://bit.ly/3fekpxg
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ПРИНЦИПИ ПРИПРЕМЕ ПРПГРАМА СТРУЧНПГ 

УСАВРШАВАОА 

 

Припрема прпграма струшнпг усаврщаваоа заснива се на принципима: 

1. Функципналнпсти - прпграми струшнпг усаврщаваоа се пп циљевима, 

исхпдима, садржајима и нашину извпђеоа пслаоају на претхпднп живптнп и 

раднп искуствп пдраслих заппслених у јавнпј управи; 

2. Релевантнпсти - прпграми струшнпг усаврщаваоа задпвпљавају прганизаципне 

пптребе и пптребе ппјединаца за знаоима, вещтинама, пднпснп 

кпмпетенцијама; 

3. Усмеренпсти на кпмпетенције - прпграми рефлектују кпмпетенције државних 

службеника (дефинисане Закпнпм п државним службеницима), или захтеве за 

пптребним знаоима и вещтинама схпднп пписима ппсла службеника (према 

Закпну п заппсленима у АП и ЈЛС); 

4. Усмеренпсти на исхпде, пднпснп пчекиване ефекте - прпграми струшнпг 

усаврщаваоа на јасан и недвпсмислен нашин дефинищу пшекивана ппстигнућа у 

ушеоу, пднпснп пнп щтп пплазници знају и у стаоу су да ураде пп заврщетку 

прпграма струшнпг усаврщаваоа; 

5. Флексибилнпсти - прпграми струшнпг усаврщаваоа се пстварују на нашин кпји 

пдгпвара спцијалнп-психплпщким пспбенпстима ушеоа пдраслих људи у циљу 

ефикаснпг задпвпљеоа оихпвих пбразпвних пптреба; 

6. Инклузивнпсти - прпграми струшнпг усаврщаваоа прилагпђавају се псетљивим 

категпријама јавних службеника у ппгледу пбима и структуре садржаја, времена 

трајаоа и услпва извпђеоа; 

7. Спцијалнпг партнерства - припрема прпграма струшнпг усаврщаваоа је 

заједнишка пдгпвпрнпст разлишитих заинтереспваних страна: пргана јавне 

управе, независних државних пргана, прганизација цивилнпг друщтва и 

привреде. 
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 УЧЕСНИЦИ У ПРИПРЕМИ ПРПГРАМА СТРУЧНПГ 

УСАВРШАВАОА 

Слпженпст прпцеса струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи се пгледа и у 

укљушенпсти разлишитих актера, пднпснп заинтереспваних страна у оегпвпм креираоу 

и припреми. Идентификација пптреба и пшекиваоа заинтереспваних страна у 

припреми прпграма је кљушна за успех прпграма струшнпг усаврщаваоа. Пва анализа 

директнп впди ка дефинисаоу сврхе и циља прпграма струшнпг усаврщаваоа.  

Заинтереспване стране у прпцесу припреме прпграма струшнпг усаврщаваоа 

мпгу бити: 

 дпнпсипци пдлука, 

 неппсредни рукпвпдипци, 

 рукпвпдипци других прганизаципних јединица, 

 пплазници прпграма, 

 кприсници услуга (грађани, привредни субјекти и сл.), 

 други. 

За припрему прпграма струшнпг усаврщаваоа кпји впде стицаоу знаоа и 

вещтина, пднпснп развпју кпмпетенција ппжељнп је и вепма је знашајнп да се фпрмира 

радна група за припрему прпграма сашиоена какп пд струшоака у пдређеним 

пбластима кпја се „третирају“ прпгрампм пбуке такп и струшоака у пбласти 

пбразпваоа пдраслих. Такп, радну групу мпгу да шине заппслени у пргану управе на 

ппслпвима управљаоа људским ресурсима и други ппјединци кпји: 

1) имају пдгпварајућу квалификацију и раднп искуствп у пбављаоу пдређенпг 

ппсла или фамилије ппслпва; 

2) ппзнају стандарде пдређенпг сектпра/респра пднпснп пдређенпг ппсла; 

3) ппседују андрагпщкп знаое и искуствп. 

Прпцес дплажеоа дп ппдатака важних за припрему прпграма и оихпва анализа 

на пвај нашин, крпз тимски рад, је преппрука управп збпг слпженпсти задатака у пвпј 

фази припреме прпграма. Ппмпћ у пвпме им мпгу пружити два дпкумента: 

Метпдплпгија и впдиш за анализу пптреба за струшним усаврщаваоем у јавнпј управи2 

и Кпраци у спрпвпђеоу анализе пптреба за струшним усаврщаваоем заппслених у 

јавнпј управи3. На пснпву прикупљених ппдатака, радна група развија садржај 

                                                           
2
 https://bit.ly/2W7lI8m 

 
3
  https://bit.ly/3aM39vT 

 

https://bit.ly/2W7lI8m
https://bit.ly/3aM39vT
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прпграма пбуке и све елементе кпје дпвпде дп оегпве реализације кпју врщи 

акредитпвани предаваш. 

 Накпн реализације, радна група мпже да врщи анализу ппдатака дпбијених из 

евалуације прпграма пбуке и на пснпву оих унапређује шитав тренинг прпцес. Рад 

радне групе карактерище сталнп прпмпвисаое струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи, 

сарадоа са другим прганима јавне управе и експертима у релевантним пбластима, 

праћеое рада других пргана јавне управе у пбласти струшнпг усаврщаваоа и анализа 

ппстпјећих прпграма струшнпг усаврщаваоа. 

СТРУКТУРА ПРПГРАМА СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА 

Пбавезни елементи (делпви) прпграма струшнпг усаврщаваоа су прпписани 

Закпнпм п државним службеницима и Закпнпм п заппсленима у АП и ЈЛС. Следи 

оихпв приказ са пбјащоеоима и примерима из праксе (примери су узети из 

ппстпјећих прпграма Наципналне академије за јавну управу).4 

 

Назив прпграма пбуке 

Назив прпграма пбуке - указује на оегпв садржај и прпизилази из пбласти рада на кпју 

се прпграм пбуке пднпси. 

Пример назива прпграма пбуке: Изврщеое бучета 

Идентификаципни брпј прпграма пбуке - дпдељује Наципнална академија приликпм 

уписа у Централну евиденцију прпграма струшнпг усаврщаваоа а на пснпву 

Правилника п централнпј евиденцији прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи. 

Уписпм у Централну евиденцију прпграм стише свпјствп акредитпванпг прпграма 

струшнпг усаврщаваоа. 

 

Разлпг кпји је услпвип дпнпшеое прпграма и циљ кпји се жели пстварити оегпвпм 

реализацијпм 

Разлпг кпји је услпвип дпнпшеое прпграма - ппис разлпга кпји су услпвили развпј и 

спрпвпђеое прпграма (нпр. нпви прпписи, развпјне пптребе, прпблеми или изазпви у 

раду и изврщаваоу пбавеза, недпстаци у раду утврђени приликпм инспекцијскпг 

                                                           
4
 У Закпну п државним службеницима у шлану 97д ппред ппбрпјаних пбавезних делпва (елемента) 

прпграма струшнпг усаврщаваоа стпји фпрмулација „нарпшитп“, щтп упућује да је мпгуће фпрмулисати и 
дпдатне елементе кпји су дати и пбјащоени даље у Впдишу. 
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надзпра, резултати управне или судске кпнтрпле закпнитпсти правних аката). 

Прпизилази из анализе пптреба за струшним усаврщаваоем. 

Пример разлпга кпји је услпвип дпнпщеое прпграма пбуке Електрпнска управа у 

служби грађана: Мпдернизација државне управе ппдразумева и веће кприщћеое 

инфпрмаципних технплпгија. Јашаоем сервиса е-Управе ппбпљщава се кпмуникација, 

али и пбим услуга кпје су на распплагаоу грађанима, привреди, кап и заппсленима у 

државнпј управи Републике Србије. Нпве технплпгије се кпристе у циљу смаоеоа 

трпщкпва и ефикаснијег впђеоа ппступака. У тпм циљу, службеници се пснажују да 

сампсталнп кпристе инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгијекап деп 

инфраструктуре електрпнске управе. 

Циљ прпграма - псликава тежое и намере креатпра прпграма пбуке п пнпме щтп се 

прпгрампм пбуке жели ппстићи. Представља вредпснп ппредељеое – тежоу кпју 

треба пстварити крпз прпграм пбуке. Другим решима, циљ прпграма пбуке је пдгпвпр 

на питаое щта је жељена прпмена у кпнтексту изграђиваоа знаоа, развпја вещтина и 

фпрмираоа/прпмене ставпва. Прпизилази из анализе пптреба за струшним 

усаврщаваоем и фпрмулище се у пблику глагплске именице. 

Пример циља прпграма пбуке Изврщеое бучета: Унапређеое знаоа 

пплазника за изврщаваое бучетау складу са регулативпм и декларисаним 

циљевима управљаоа бучетским средствима. 

Област стручнпг усавршаваоа 

Пбласт стручнпг усавршаваоа - тема пкп кпје су груписани прпграми пбука кпји се 

опме баве. Пбласт струшнпг усаврщаваоа представља пбезбеђиваое пквира у кпјима 

ће прпграм дати жељене ефекте. Прпцес креираоа пбласти струшнпг усаврщаваоа 

шестп захтева ригпрпзни интелектуални приступ скупу ппд – тема кпје мпгу бити пд 

интереса за пствариваое ефеката, а кпнсеквентнп и циљева прпграма. Пбласти 

струшнпг усаврщаваоа мпгу да пбухватају теме пд ппщтег знашаја и специфишне теме. 

Теме пд ппщтег знашаја прпизлазе из стратещких циљева пргана и прганизација, 

прпграма рада, делпкруга и надлежнпсти. Тп знаши да се услед динамишних прпмена у 

пкружеоу, екпнпмских, спцијалних, кап и услед шестих измена правнпг пквира – 

закпна, ппдзакпнских прпписа, систематизације, листа ппщтих тема мпра 

прилагпђавати, меоати и пстати птвпрена за нпве теме схпднп прпменама. Ппщте 

теме су пд знашаја за рад свих или већине државних пргана и ЈЛС, а садрже тепријска и 

практишна знаоа и вещтине. 

Специфишне теме су везане за кпнкретне пбласти кпје ппдразумевају измену прпписа у 

пдређенпј пбласти – дпнпщеое нпвих, увпђеоа нпвих прпцедура, инфпрмаципних 

система, прпмене раднпг места кап и друге теме идентификпване у прпцесу 
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дефинисаоа пптреба за пбукама или кпнкретних захтева кљушних заинтереспваних 

страна. Кап и ппщте теме, и специфишне теме садрже тепријска и практишна знаоа и 

вещтине, али за разлику пд оих, специфишне теме су пд знашаја за рад ппјединих 

државних пргана и пдређених категприја службеника у ЈЛС. 

Пример за пбласт: Јавне финансије 

Опис прпграма и тематских целина 

Ппис прпграма - представља прганизпван и лпгишки ппвезан систем садржаја кпји је 

ппдељен у уже тематске целине. 

Тематске целине - јединице ушеоа кпје су лпгишки и функципналнп ппвезане у систем 

садржаја пбуке. 

Пример за прпграм пбуке Изврщеое бучета: 

Ппис прпграма и тематских целина: 

Бучетски прпписи; Пснпвни елементи изврщеоа бучета и оихпва ппдрщка у 
пквиру инфпрмаципнпг система за изврщеое бучета (ИСИБ); Управљаое 
апрппријацијама и планпвима за изврщеоа бучета; Управљаое квптама, 

преузимаое и евидентираое пбавеза, плаћаое и евидентираое 
пптраживаоа; Праћеое изврщеоа крпз евиденципне рашуне бучетских 

кприсника; Извещтаваое; Израда финансијских планпва бучетских 
кприсника у делу Финансијскп планираое, у пквиру инфпрмаципнпг система 

за изврщеое бучета (ИСИБ). 

 

Орган кпме је пбука намеоена 

Прган кпме је пбука намеоена - у пвпм делу треба навести кпјим прганима је намеоен 

прпграм пбуке. Ради прецизнпсти, пптребнп је кпристити фпрмулације из прпписа. 

Мпжете се пдлушити да експлицитнп навпдите ппјединашне пргане, или да се ппзпвете 

на релевантан закпн или пдгпварајући прппис.  

На пример, укпликп се ради п прпграму пбуке кпјим се унапређују знаоа и вещтине 

кпји су заједнишки свима или већини државних службеника, пднпснп прпграму кпји 

припада групи тема (пбласти) пд ппщтег знашаја за заппслене у државнпј управи, 

елемент „прган кпме је пбука намеоена“ мпгап би да се дефинище на следећи нашин: 

Пргани из шлана 2. Закпна п државним службеницима.  

Аналпгнп претхпднпм, акп радите на развпју прпграма пбуке кпји је намеоен 

унапређиваоу знаоа и вещтина неппхпдних свима или већини заппслених службеника 

у ЈЛС, мпжете да кпристите следећу фпрмулацију: Пргани из шлана 1. Закпна п 

заппсленима у АП и ЈЛС.  

Укпликп развијате прпграм пбуке кпји је намеоен самп пдређеним категпријама 

службеника из ппјединих пргана, треба да наведете п кпм пргану или прганима се 



10 
 

ради. И у пвпм слушају мпжете да експлицитнп наведете пргане на кпје се пднпси или 

да кпристите пдредбу релевантнпг прпписа. Ппгледајте пример кпји следи. 

Пример пргана кпме је пбука намеоена за прпграм пбуке Матишне коиге: 

Пргани из шлана 6. Закпна п матишним коигама. 

 

Опис циљне групе кприсника пбуке и најмаои и пптималан брпј пплазника (пднпснп 

брпј пплазника пп пргану за ЈЛС) 

Ппис циљне групе кприсника пбуке - ппис групе ппслпва или радних места заппслених 

кпјима је прпграм намеоен. Приликпм дефинисаоа пвпг елемента прпграма, треба да 

имамп на уму пптенцијалне пплазнике пбуке. Пд кпристи нам мпже бити ппстављаое 

некпликп питаоа:  

 Кп су будући пплазници наще пбуке?  

 Кп ће имати кпристи пд пве пбуке?  

 Кпје ппслпве нащи пптенцијални пплазници пбављају?  

 На кпјим ппслпвима раде? 

 Заппсленима на кпјим радним местима је пптребнп да стекну нпва или 

унапреде ппстпјећа знаоа и вещтине кпје се стишу ппхађаоем датпг прпграма 

пбуке? 

Пдгпвпри на пва питаоа ппмпћи ће нам да дефинищемп нащу циљну групу. Ппред 

наведенпг, за заппслене у АП и ЈЛС пптребнп је да се наведе и брпј пплазника пп 

пргану за кпји је, сагласнп пбезбеђеним средствима, мпгуће пбезбедити спрпвпђеое 

пбуке5. 

Када су у питаоу државни службеници, циљна група се пдређује на пснпву ппсебних 

функципналних кпмпетенција у пдређенпј пбласти рада и заједнишким пбластима рада 

(инспекцијски ппслпви, нпрмативни ппслпви, студијскп-аналитишки ппслпви, 

финансијскп-материјални ппслпви, инфпрматишки ппслпви, ппслпви управљаоа 

људским ресурсима, ппслпви међунарпдне сарадое и други). 

Пример циљне групе кпјпј је намеоен прпграм пбуке Изврщеое бучета: 

Рукпвпдипци ужих унутращоих јединица кпји пбављају финансијскп-

материјалне ппслпве, кап и пстали државни службеници кпји раде на 

ппслпвима припреме и изврщеоа бучета 

                                                           
5
 Члан 122д Закпна п заппсленима у АП и ЈЛС 
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Пптималан брпј пплазника - зависи пд претхпднп утврђенпг прганизаципнпг пблика, 

кап и метпда и техника кпје ће се кпристити приликпм спрпвпђеоа прпграма струшнпг 

усаврщаваоа. Укпликп се захтева већи нивп интерактивнпсти (радипница, 

демпнстрација, рещаваое задатка, игра улпга, рад у пару и сл.), групе би требалп да 

буду пгранишене на пнај брпј пплазника са кпјим је мпгуће да се реализују планиране 

активнпсти и да се пбезбеди неппсредна интеракција међу свим ушесницима 

пбразпвнпг прпцеса. Када је пбука инфпрмативнпг типа (предаваое, презентација 

намеоена щирпј публици, мптиваципни гпвпр и сл.), брпј ушесника мпже да буде 

далекп већи.  

Приликпм дефинисаоа пвпг елемента прпграма пбуке, преппрушујемп да се впдите 

предлпженим пптималним брпјем пплазника за пдређене прганизаципне пблике кпји 

су дати у дпкументу „Пблици, метпде и технике спрпвпђеоа прпграма стручнпг 

усавршаваоа“6. 

Пример брпја пплазника за прпграм пбуке Изврщеое бучета: Пд 15 дп 25 

пплазника. 

 

Прпјекција трпшкпва прпграма  

Прпјекција трпшкпва прпграма - детаљнп је регулисана Уредбпм п акредитацији, 

нашину ангажпваоа и накнадама реализатпра и спрпвпдилаца прпграма струшнпг 

усаврщаваоа у јавнпј управи, шл. 22-25. 

Схпднп Уредби, реализатприма пбуке припада накнада за сат реализпване пбуке (сат - 

60 минута пбуке без паузе, дан пбуке – максималнп 6 сати ефективнпг ангажпваоа 

реализатпра без паузе) у нетп изнпсу, и тп: предавашима 1800 динара, ментприма 2500 

динара, кпушима 3000 динара и другим реализатприм 1800 динара. Када је 

предвиђенп прпгрампм пбуке, реализатпру се пбрашунава накнада за припрему 

тестпва (нетп изнпс пд 4 сата ефективне пбуке), кап и за спрпвпђеое тестираоа (нетп 

изнпс пд 4 сата ефективне пбуке). 

Пднпснп, фпрмула пп кпјпј се израшунавају трпщкпви зависи пд прпгрампм 

предвиђених активнпсти: 

I. А) Укпликп прпгрампм није предвиђена прпвера знаоа, за реализацију прве пбуке, 

трпщкпви се рашунају пп следећпј фпрмули: 

Т = Бр. сати ∗ Накнада +  
Бр. сати ∗ Накнада

2
 

                                                           
6
 https://bit.ly/3fekpxg 

 

https://bit.ly/3fekpxg
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I. Б) Укпликп прпгрампм није предвиђена прпвера знаоа, за реализацију сваке 

наредне пбуке, трпщкпви се рашунају пп следећпј фпрмули: 

Т = Бр. сати ∗ Накнада 

II. А) Укпликп је прпгрампм предвиђена прпвера знаоа, за реализацију прве пбуке, 

трпщкпви се рашунају пп следећпј фпрмули: 

Т = Бр. сати ∗ Накнада +  
Бр. сати ∗ Накнада

2
+ 2 ∗ ( 4 ∗ Накнада)  

II. Б) Укпликп је прпгрампм предвиђена прпвера знаоа, за реализацију сваке наредне 

пбуке, трпщкпви се рашунају пп следећпј фпрмули: 

Т = Бр. сати ∗ Накнада +  4 ∗ Накнада  

Где је : 
Т - Укупни трпщкпви 
Бр. сати - Брпј планираних сати пбуке 
Накнада - Накнада за сат реализпване пбуке 

У складу са Уредбпм, реализатпру за припрему пнлајн пбуке припада фиксна накнада у 

нетп изнпсу пд 30 сати ефективне пбуке (54.000 РСД). Реализатпру не припада 

наканада за реализацију пнлајн пбуке, кап ни накнада за припрему и спрпвпђеое 

тестпва у кпјима су питаоа затвпренпг типа. Реализатпру припада накнада за 

спрпвпђеое тестпва у кпјима су питаоа птвпренпг типа, у нетп изнпсу пд 4 сата 

ефективне пбуке (7.200 РСД). 

За прпграме струшнпг усаврщаваоа кпји се не финансирају из бучета РС, аутпнпмне 

ппкрајине, ЈЛС и других пргана и прганизација јавне управе, п изнпсу накнаде за рад 

реализатпра, сампсталнп пдлушује спрпвпдилац прпграма струшнпг усаврщаваоа 

Реализатпру се мпгу пбрашунати и путни трпщкпви укпликп пбуку реализује ван места 

свпг пребивалищта. Путни трпщкпви пбухватају трпщкпве превпза и смещтаја и 

пбрашунавају се у складу са уредбпм кпјпм се пдређује накнада трпщкпва службенпг 

пута у земљи за државне службенике и намещтенике. 

Ппред наведених трпщкпва, у пракси се, ппсебнп у слушају реализације ппсебних 

прпграма пбуке, мпгу јавити и други трпщкпви реализације пбуке, кап щтп су: 

трпщкпви щтампаоа и умнпжаваоа материјала за пплазнике, трпщкпви пптрпщнпг 

канцеларијскпг материјала (флип шарт папир, маркери, фасцикле, блпкпви, плпвке и 

другп), трпщкпви псвежеоа, закупа сале и други трпщкпви. 

Пример за прпграм пбуке у трајаоу пд 6 сати, без прпвере знаоа:  

Трпщкпви за реализацију прве пбуке: 

= 6 ∗ 1.800 +  
6 ∗ 1.800

2
= 16.200 

Трпщкпви за реализацију сваке наредне пбуке:  

= 6 ∗ 1.800 = 10.800 
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Пример за прпграм пбуке Изврщеое бучета: У складу са Уредбпм п 

акредитацији, нашину ангажпваоа и накнадама реализатпра и 

спрпвпдилаца прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи, 

реализатпру за реализацију прве пбуке припада накнада за припрему 

прве пбуке и извпђеое пбуке у нетп изнпсу пд: 16.200 РСД. За 

реализацију сваке наредне пбуке реализатпру припада накнада за 

извпђеое пбуке у нетп изнпсу пд: 10.800 РСД. 

 

Пример за прпграм пбуке у трајаоу пд 6 сати, са прпверпм знаоа:  

Трпщкпви за реализацију прве пбуке: 

= 6 ∗ 1.800 +
6 ∗ 1.800

2
+ 2 ∗  4 ∗ 1.800 = 30.600 

Трпщкпви за реализацију сваке наредне пбуке:  

= 6 ∗ 1.800 + 4 ∗ 1.800 = 18.000  

 

Пример за прпграм пбуке Раднп закпнпдавствп: У  складу са Уредбпм 

п акредитацији, нашину ангажпваоа и накнадама реализатпра и 

спрпвпдилаца прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи, 

реализатпру за реализацију прве пбуке припада накнада за припрему 

прве пбуке, извпђеое пбуке и припрему тестпва и спрпвпђеое 

тестираоа, у нетп изнпсу пд: 30.600 РСД. За реализацију сваке 

наредне пбуке реализатпру припада накнада за извпђеое пбуке и 

спрпвпђеое тестираоа у нетп изнпсу пд: 18.000 РСД. 

Облици, метпде и нпсипци реализације 

Прганизаципни пблици - пдређују кпнтекст у кпјем се реализују пбразпвне активнпсти. 

Другим решима, прганизаципни пблици представљају щири пквир прганизпваоа 

активнпсти струшнпг усаврщаваоа заппслених у јавнпј управи. Пни пбухватају 

пбјективне фактпре - циљ, исхпде, план, прпграм и средства кпја се кпристе за 

спрпвпђеое прпграма, и субјективне фактпре – пплазнике и реализатпре прпграма 

струшнпг усаврщаваоа. Један прганизаципни пблик мпже да пбухвати примену вище 

разлишитих метпда и техника. 

Метпде и технике - ужи ппјам пд пблика, а пбухватају разлишите нашине на кпје се 

реализују специфишне пбразпвне активнпсти у пквиру пдређенпг прганизаципнпг 

пблика. Представљају скуп разнпрпдних ппступака и активнпсти кпјима се усппставља 

и пдржава интеракција између три главна елемента спрпвпђеоа прпграма струшнпг 

усаврщаваоа: пплазника, садржаја и реализатпра. Иста метпда или техника мпже да 

се примеоује у пквиру разлишитих прганизаципних пблика7. 

                                                           
7
 https://bit.ly/3fekpxg 

https://bit.ly/3fekpxg
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Пример за прпграм пбуке Изврщеое бучета:  

Прганизаципни пблик: семинар. 

Метпде и технике: панел дискусија, студија слушаја. 

 

Нпсипце реализације прпграма пбуке пптребнп је дефинисати у складу са оихпвпм 

акредитацијпм у пдређенпј пбласти струшнпг усаврщаваоа. 

Пример нпсилаца реализације за прпграм пбуке Матишне коиге: 

Акредитпвани реализатпр/и за пбласт струшнпг усаврщаваоа Матишне 

коиге, уписан/и у Сталну листу предаваша и других реализатпра пбука кпју 

впди Наципнална академија за јавну управу. 

Очекивани ефекти у ппдизаоу нивпа кпмпетенција пплазника (пднпснп нивпа знаоа 

и вештина за ЈЛС) 

Пчекивани ефекти у ппдизаоу нивпа кпмпетенција, пднпснп нивпа знаоа и вещтина 

пплазника, пднпснп исхпди ушеоа - експлицитне изјаве п резултатима прпграма кпје 

пписују пплазника накпн заврщенпг пбразпвнпг прпцеса: 1) щта пн зна, 2) щта уме да 

уради ппд пдређеним пкплнпстима и 3) какп се ппнаща у пдређеним ситуацијама, 

пднпснп какве ставпве исппљава. Пни су инфпрмација и смернице за прганизатпра 

пбразпвнпг прпцеса и реализатпра. Важнп је да су ефекти изражени јасним и 

недвпсмисленим терминима. При фпрмулацији исхпда ппмпћ мпже пружити 

ревидирана Блумпва такспнпмија8. Пва класификација пружа већ гптпву листу глагпла 

и из тпг разлпга представља кпристан алат кпји пбезбеђује бпгатствп реши за писаое 

исхпда ушеоа – ефеката струшнпг усаврщаваоа. Нагласак мпра бити на активнпм 

глагплскпм пблику (фпрмулищу се у трећем лицу једнине у садащоем времену). 

Навпде се пптребна кпнкретна знаоа, специфишне вещтине и ставпви кпји пмпгућују 

ппстигнуће утврђених исхпда (кпмпетенције). Захтеванп знаое мпже да се изрази на 

разлишитим нивпима9. 

Пример за прпграм пбуке Изврщеое бучета: 

Пп заврщетку семинара, пплазник:  

- Ппзнаје нпвине у бучетскпм прппису;  

- Навпди пснпвне елементе изврщеоа бучета и мпгућнпст оихпве 
ппдрщке у пквиру инфпрмаципнпг система за изврщеое бучета (ИСИБ);  

                                                                                                                                                                                     
 
8
 Ревидирана Блумпва такспнпмија садржи 4 типа знаоа (фактишкп, кпнцептуалнп, прпцедуралнп и 

метакпгнитивнп знаое). У пквиру свакпг пд оих разликујемп 6 нивпа знаоа: присећаое, разумеваое, 
примена, анализа, евалуација, креираое. За вище инфпрмација п фпрмулисаоу исхпда кпнсултујте 
дпкумент п исхпдима, кпји је израдила Наципнална академија за јавну управу. 
9
  https://bit.ly/2KNQ9uW 

 

https://bit.ly/2KNQ9uW
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- Пбјащоава нашин управљаоа апрппријацијама и планпвима изврщеоа 
бучета;  

- Пписује прпцесе управљаоа квптама и нашина за преузимаое и 
евидентираое пбавеза, плаћаое и евидентираое пптраживаоа;  

- Разликује инструменте за праћеое изврщеоа;  

- Ппзнаје нашин прекоижаваоа плаћаоа;  

- Преппзнаје улпгу извещтаваоа;  

- Ушествује у изради финансијских планпва бучетских кприсника у пквиру 
Финансијскпг планираоа. 

 

Приликпм креираоа прпграма струшнпг усаврщаваоа, преппрушенп је да једнпм 

исхпду пдгпвара једна тематска јединица, из шега следи да ћемп имати ппдједнак 

брпј исхпда и тема у прпграму. Садржај прпграма пбуке, кпји је представљен крпз 

елемент ппис прпграма и тематских целина, пвиме је стављен у функцију ппстизаоа 

пчекиваних ефеката или исхпда предвиђених пбукпм. На пвај нашин, пдабирпм 

садржаја смп пбезбедили ппстизаое исхпда прпграма с једне стране; дпк смп, с друге 

стране, прецизнп фпрмулисаним исхпдима псигурали мпгућнпст пбјективнпг и 

прецизнпг мереоа резултата на крају пбуке. Какп изгледа „пресликаваое“ исхпда у 

садржај, приказанп је на примеру прпграма пбуке Јавни наступ: 

 

Пчекивани ефекти у ппдизаоу знаоа и 
вештина пплазника 

Ппис прпграма и тематских целина 

Пп заврщетку тренинга, пплазник:  
- Прилагпђава свпј глас и телп садржају и 
оегпвпј важнпсти; 

- Упптреба гласа, дикције и гпвпра тела; 

- Демпнстрира нашине кпнтрпле треме; - Страх и трема и какп их превазићи; 
- Ппзнаје разлишите нашине за ппдизаое 
сампппуздаоа; 

- Развпј сампппуздаоа и сигурнпсти у јавнпм 
наступу; 

- Примеоује правила припреме изјаве за 
медије. 

- Правила припреме изјаве за медије. 

 

Начин вреднпваоа и верификације 

Начин вреднпваоа – пбјащоеое нашина прпвере стешених знаоа и вещтина накпн 

заврщенпг прпграма пбуке, пднпснп пстварени ушинак струшнпг усаврщаваоа на 

унапређеое нивпа пптребних кпмпетенција. Дефинисани исхпди за сваки прпграм 

пбуке представљају пснпвни пслпнац у праћеоу напредпваоа и пцеоиваоу 

пплазника. 

Пплазећи пд циља примене, времена задаваоа и фпрме саппщтаваоа резултата, у 

пракси се указује на разлику између сумативнпг и фпрмативнпг пцеоиваоа. Када се 

пцеоиваое врщи у пдређеним тренуцима у тпку прпграма какп би се дпбила ппвратна 

инфпрмација п напредпваоу пплазника, гпвпримп п фпрмативнпм пцеоиваоу. 

Пцеоиваое пп заврщетку мпдула или прпграма пбуке је сумативнп пцеоиваое. 



16 
 

Кпд фпрмативнпг пцеоиваоа мпгуће је кпристити инструменте пппут ппсервације, 

питаоа на пбуци, сампевалуације, међуспбнп пцеоиваое пплазника, практишне 

вежбе. Кпд сумативнпг тп су тестпви, задаци есеји, извещтаји, налпзи за извпђеое 

пдређених радои, усменп испитиваое. 

Пример нашина вреднпваоа за прпграма пбуке Пбука предаваша – пснпвни 
нивп: Успех пплазника се вреднује на пснпву теста за прпверу знаоа, пцене 

дизајна кпнкретне пбуке и пцене симулације дела пбуке, уз претхпднп 
присуствп тпкпм свих пет тренинг дана. 

Начин верификације учешћа - ппдразумева врсту увереоа кпје се издаје пплазнику/ци 

накпн заврщетка прпграма пбуке. За ушещће без прпвере знаоа издаје се пптврда, а 

када ппстпји прпвера знаоа издаје се сертификат п успещнп заврщенпм прпграму 

пбуке. 

Пример нашина верификације ушещћа за прпграм пбуке Изврщеое бучета; 
Пптврда п ушещћу у прпграму. 

 

Трајаое прпграма 

Трајаое прпграма пбуке - пдређује се у зависнпсти пд слпженпсти исхпда кпје 

пплазник треба да дпстигне на крају прпграма и исказује се у сатима и данима. Навпди 

се укупан брпј сати активнпг рада (без пауза). У прпграму се мпже предвидети дп 10% 

сати дпдатнп кап птвпрени деп прпграма за кпје реализатпри мпгу псмислити садржаје 

са актуелним релевантним темама (теме мпгу бити ппвезане са пптребама лпкалне 

заједнице, интереспваоима пплазника, пптребама циљне групе и сл). 

Пример за прпграм пбуке Изврщеое бучета: један дан (6 сати). 

 Дпдатни елементи прпграма стручнпг усавршаваоа 

јавних службеника 

Прпграм струшнпг усаврщаваоа јавних службеника мпже садржати и неке 

дпдатне елементе кпји ближе уређују кпнтекст и нашин спрпвпђеоа прпграма пбуке. 

Тп мпгу бити: 

 

 Предуслпви за учешће у прпграму пбуке - ппдразумевају дефинисаое ппщтих 

(претхпдни нивп пбразпваоа, пднпснп врста фпрмалнпг пбразпваоа) и 

ппсебних услпва (кљушне вещтине, раднп искуствп, психпфизишке сппспбнпсти и 

др.) за укљушиваое у прпграм пбуке. 
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Пример предуслпва за ушещће у прпграму пбуке Напредна пбрада текста: У 

циљу лакщег праћеоа пбуке, пплазницима је неппхпднп знаое п пснпвама 

кприщћеоа рашунара и пснпвна знаоа и вещтине за пбраду текста (пснпвна 

знаоа и вещтине за прављеое, меоаое и припрему текста у дпкументу). 

 Ппвезанпст са другим прпграмима пбука - у прпграму пбуке, када је тп упутнп,  

пптребнп је навести мпгућнпст ппвезиваоа знаоа и вещтина, пднпснп 

кпмпетенција са другим прпграмима пбука кпјима се стишу друга знаоа и 

вещтине, пднпснп кпмпетенције. 

Пример за прпграм пбуке Изрщеое бучета: Какп би дпдатнп унапредили 

свпја знаоа и развили вещтине, пплазницима се преппрушује да накпн пве 

пбуке ппхађају и пбуку: Бучетскп рашунпвпдствп и извещтаваое 

 Кпмпетенције чијем развпју прпграм пбуке дппринпси - Уредбпм п 

пдређиваоу кпмпетенција за рад државних службеника (“Службени гласник 

РС”, бр. 4/2019) ближе се пдређују ппнащајне и ппщте функципналне 

кпмпетенције и ппказатељи оихпвпг исппљаваоа, кап и ппсебне функципналне 

кпмпетенције у пдређенпј пбласти рада, нашин оихпвпг пдређиваоа и пбласти 

знаоа и вещтина на кпје се пднпсе10.  

Пример за прпграм пбуке Изврщеое бучета: Ппсебна функципнална 

кпмпетенција за пбласт рада финансијскп-материјални ппслпви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Фпрмалнп се систем кпмпетенција пднпси самп на државне службенике (не и на заппслене у АП и 

ЈЛС). Пшекује се да се на пснпву искуства на централнпм нивпу уреди пбласт кпмпетенција за заппслене 

у јединицама лпкалне сампуправе 
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Припрема и развпј прпграма стручнпг усавршаваоа стпји у нераскидивпј вези са 
псталим фазама тренинг циклуса: анализа пптреба за стручним усавршаваоем, 
реализација прпграма и оегпва евалуација. У питаоу је прпцес кпји сталнп тече јер 
свака фаза представља нпв извпр инфпрмалција кпјима се заппчиое нпв циклус и 
кпји впди унапређеоу целпкупнпг прпцеса. При састављаоу Впдича за припрему 
прпграма стручнпг усавршаваоа у прганима јавне управе впдила нас је тежоа да 
приближимп и штп практичније прикажемп пвај ппступак пнима пред кпјима се 
налази пвај задатак. Трудили смп се да дамп штп јасније дефиниције пснпвних 
ппјмпва и представимп релевантне примере за све елементе прпграма пбуке. У 
зависнпсти пд слпженпсти елемената и оихпвпг значаја у пбласти стручнпг 
усавршаваоа заппслених, ппјединим елементима је ппсвећенп маое или више 
пажое. Па ипак, за разумеваое слпженијих ппступака (кап штп је нпр. извпђеое и 
фпрмаулација циљева и исхпда), а кпје изискује израда квалитетнпг прпграма пбуке, 
преппручујемп да ппгледате дпкумента дата у анексу.  

Надамп се да ће вам пвај дпкумент бити кпристан и плакшати пут креираоа 
прпграма стручнпг усавршаваоа. Укпликп у тпку свпг рада на развпју прпграма 
наиђете на прпблем, дилему или мпжда желите да даље истражујете ппједине 
ппјмпве из ппдручја стручнпг усавршаваоа, будите слпбпдни да нас кпнтактирате. 
Сектпр за припрему прпграма пбуке и управљаоа квалитетпм ће вам у свакпм 
тренутку пружити ппмпћ и ппдршку у пвпм прпцесу. 
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