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Пп заврщетку вебинара, мпћи ћете да:

• Преппзнате нпрмативни пквир припреме 
прпграма пбука и свпју улпгу у прпцесу 
припреме ппсебнпг прпграма пбуке;

• Разјасните ппвезанпст припреме прпграма 
пбука са прпцеспм утврђиваоа пптреба;

• Идентификујете елементе прпграма пбуке;

• Примеоујете правила п фпрмулисаоу 
исхпда у ситуацији припреме прпграма 
пбуке.



• Правни пквир за припрему и дпнпщеое 
ппсебних прпграма

• Припрема предлпга ппсебних прпграма 
пбука кап заједнишка пдгпвпрнпст 

• Улпга кпнтакт пспба пдређених за сарадоу 
са НАЈУ и НАЈУ 



ТРЕНИНГ ЦИКЛУС

ПРПЦЕНА ППТРЕБА ЗА СТРУЧНИМ 
УСАВРШАВАОЕМ (СУ)

ПРИПРЕМА И 

РАЗВПЈ 
ПРПГРАМА СУ

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРПГРАМА СУ

ЕВАЛУАЦИЈА 
ПРПГРАМА СУ

1.

2.

3.

4.



Разнпврснпст прпграма пбука

• Опщти прпграм пбуке (НАЈУ)

• Прпграм пбуке рукпвпдилаца (НАЈУ)

• Ппсебни прпграми пбуке у складу са 
специфичним пптребама из 
делпкруга и надлежнпсти државних 
пргана (државни пргани)



ЕЛЕМЕНТИ ПРПГРАМА ПБУКЕ
Оснпве развпја прпграма пбука



Обавезни елементи прпграма 
струшнпг усаврщаваоа

• Обавезни елементи су прпписани Закпнпм 
п државним службеницима (Члан 97д)

• Ппред пбавезних 
елемената, мпгуће 
је да се фпрмулищу 
и дпдатни елементи 
прпграма



Обавезни елементи прпграма 
струшнпг усаврщаваоа су:

1) разлпг кпји је услпвип дпнпщеое прпграма и циљ кпји се 
жели пстварити оегпвпм реализацијпм
2) пбласт струшнпг усаврщаваоа
3) ппис прпграма и тематских целина
4) државни пргани кпјима је намеоен
5) ппис циљне групе кприсника пбуке и најмаои и 
пптималан брпј пплазника
6) прпјекција трпшкпва прпграма
7) пблици, метпде и нпсипци реализације
8) пшекивани ефекти у ппдизаоу нивпа 
кпмпетенција пплазника
9) нашин вреднпваоа и верификације
10) трајаое прпграма



Назив прпграма пбуке

• Није експлицитнп 
наведен у Закпну (није 
у листи елемената)

• Јесте пбавезни деп 
прпграма пбуке

• Указује на садржај 
прпграма

• Прпизилази из
релевантне пбласти 
рада

Примери назива пбуке:
 Пплитике ЕУ
 Изврщеое бучета
 Кадрпвскп планираое
 Рещаваое кпнфликата
 Кприщћеое база 

ппдатака
 Електрпнска управа у 

служби грађана



1. Разлпг кпји је услпвип дпнпщеое прпграма 
и циљ кпји се жели пстварити

• Намера, тежоа, жеља

• Шта бисмп желели да 
ппстигнемп прпгрампм 

• Из угла прганизатпра

• Глагплска именица

• Дилеме: да ли ће се 
пстварити и какп да 
меримп пстваренпст?

• „Прпблем пилпта“

Кприсне фразе када 
фпрмулищете циљ:
 Унапређеое знаоа 

пплазника...
 Унапређеое вещтина 

пплазника...
 Унапређеое знаоа и 

вещтина пплазника...



2. Област струшнпг усаврщаваоа

• Тема пкп кпје су 
груписани прпграми 
пбука кпји се опме 
баве

Пример тема за пбласт „Обука 
предаваша“:
 Обука предаваша – пснпвни 

нивп
 Обука предаваша – напредни 

нивп
 Специјалистишка пбука 

предаваша
 Обука предаваша и ментпра у 

пбласти јавних пплитика
 Обука предаваша за израду 

инструмената за вреднпваое
 Обука ментпра



3. Опис прпграма и тематских 
целина

• Прпграмираое пбуке

• Однпси се на садржај 
пбуке

• Чине га специфишне 
тематске јединице

• Следимп преппруку: 
„један исхпд – једна 
тематска јединица“



4. Државни пргани кпјима је 
намеоен

• Наведите назив свпг 
пргана, пднпснп 
пргана за кпји 
развијате пдређени 
прпграм пбуке, 
пднпснп свих пргана 
кпјима је ваща пбука 
намеоена



5. Опис циљне групе и најмаои и пптималан 
брпј пплазника

• Циљна група: 

– Кпристите ппис групе 
ппслпва или радних 
места

– Кп су ващи пплазници?

• Брпј пплазника:

– Кпристите преппрушени 
бр. пплазника из 
дпкумента „Облици, 
метпде и технике 
спрпвпђеоа прпграма 
стручнпг 
усавршаваоа“

Примери циљне групе:

- Просветни инспектори 

- Запослени који обављају послове управљања квалитетом

- Запослени који обављају послове уређења система социјалне заштите



6. Прпјекција трпщкпва прпграма

• Регулисанп „Уредбпм п 
акредитацији, нашину 
ангажпваоа и 
накнадама реализатпра 
и спрпвпдилаца 
прпграма струшнпг 
усаврщаваоа у јавнпј 
управи“

• Објащоенп у „Впдишу за 
припрему прпграма 
струшнпг усаврщаваоа у 
прганима јавне управе“



7. Пблици, метпде и нпсипци 
реализације

Онлајн пбука

Преглед 
материјала

Брејнстпрминг

Рещаваое 
задаткаДемпнстрација

Интерактивнп 
предаваое



8. Ошекивани ефекти у ппдизаоу 
нивпа кпмпетенција пплазника

• Исхпди пписују щта 
пплазник зна, уме и 
какп се ппнаща (став) 
у раднпм пкружеоу

• Кпристимп Блумпву 
такспнпмију

• Следимп преппруку: 
„један исхпд – једна 
тематска јединица“

Какав је резултат ушеоа 
нащих пплазника?



9. Нашин вреднпваоа и 
верификације

• Вреднпваое се 
пднпси на прпверу 
стешених знаоа 
пплазника

• Фпрмативнп 
пцеоиваое – у тпку 
пбуке

• Сумативнп 
пцеоиваое – на крају 
пбуке

• Верификација се 
пднпси на врсту 
увереоа кпје се издаје

• Пптврда п ушещћу –
нема прпвере знаоа

• Сертификат – ппстпји 
прпвера знаоа



Защтп нам треба и фпрмативнп 
и сумативнп пцеоиваое?

Ради поштеног одабира 
кандидата, свако нека уради 
исти тест: молимо вас да се 

попнете на ово дрво!



10. Трајаое прпграма

• Исказује се у сатима и 
данима

• Укупан брпј активних 
сати (без пауза)

• Зависи пд слпженпсти 
исхпда

• Мпже се пставити 10% 
пд укупнпг трајаоа за 
птвпрени деп прпграма 
(актуелне теме)



...и дпдатни елементи:

• Предуслпви за ушещће у прпграму пбуке

• Ппвезанпст са другим прпграмима пбука

• Кпмпетенције шијем развпју дппринпси

• ...



А щта је са исхпдима нащег вебинара?

Пп заврщетку вебинара, мпћи ћете да: 

– Преппзнате нпрмативни пквир припреме 
прпграма пбука и свпју улпгу у прпцесу 
припреме ппсебнпг прпграма пбуке;

– Разјасните ппвезанпст припреме прпграма 
пбука са прпцеспм утврђиваоа пптреба;

– Идентификујете елементе прпграма пбуке;

– Примеоујете правила п фпрмулисаоу исхпда у 
ситуацији припреме прпграма пбуке.



Исхпди су лакп мерљиви...

...самп ппгледајте финални прпизвпд



Исхпди су лакп мерљиви...

Безбеднпст на раду

Када ћу сазнати да 
ли сам пплпжила 
испит из впжое?



Исхпди су лакп мерљиви...

Безбеднпст на раду



ЗНАЧАЈ И ФПРМУЛИСАОЕ ИСХПДА У 
СТРУЧНПМ УСАВРШАВАОУ

Вежбаое



Исхпди ушеоа (ефекти)

• Прецизнп пписују 
резултате ушеоа 

• Треба да буду реални
и дпстижни

• Упптреба наушенпг је 
у центру ушеоа

• Фпрмулищу се кап 
активни глагпли у III 
лицу једнине 
садащоег времена



Блумпва такспнпмија (ревидирана)

Креираое: кпнструище, дизајнира, развија, генерище, меоа...

Евалуираое: пцеоује, закљушује, аргументује, вреднује, рангира...

Анализираое: уппређује, испитује, класификује, разликује... 

Примеоиваое: упптребљава, извпди, демпнстрира, кпристи... 

Разумеваое: пбјащоава, даје примере, дискутује, парафразира...

Присећаое: дефинище, набраја, навпди, ппнавља, пзнашава...



„Фпрмула“ за писаое исхпда:

Пп заврщетку пбуке, пплазник утврђује
фабришки брпј на пружју (у ппступку прпвере 

функципналне исправнпсти пружја).

увпдна фраза субјекат
глагпл у садащоем 

времену

ппис услпва ппд кпјима се извпди 
пдређена активнпст

пбјекат

(Прилагпђенп из Kаталпга прпграма специјалистичке пбуке, План и прпграм 
пснпвнпг курса за испитиваое врсте и функципналне исправнпсти пружја и 
анализе барутнпг теста, MUP, 2014.)



Када смп кпд фпрмула...

Шта се дещава 
на настави

Шта се дещава у 
мпјпј глави



Хајде да тп прпвежбамп...

• Упшите грещку у фпрмулацији исхпда:
1) Обукпм се кпд пплазника развијају знаоа п ппјму, 

врсти и пснпвним нашелима управнпг ппступка

2) Пп заврщетку пбуке, пплазник ће дефинисати ппјам 
кпмпетенција

3) Обука ће унапредити сппспбнпсти пплазника за 
рукпваое уређајима

4) Пп заврщетку пбуке, ће преппзнати нпвине у 
бучетскпм прппису

5) Пп заврщетку пбуке, пплазник треба да демпнстрира 
технику активнпг слущаоа у кпнтакту са странкама

Јавите се за реч кликпм на симбпл 
длана у дпоем деснпм углу екрана



Прпверимп рещеоа

• Исправне фпрмулације исхпда су:
1) Пп заврщетку пбуке, пплазник пбјащоава ппјам, 

врсте и пснпвна нашела управнпг ппступка
2) Пп заврщетку пбуке, пплазник дефинище ппјам 

кпмпетенција
3) Пп заврщетку пбуке, пплазник рукује уређајима 

за детекцију ппасних материја и средстава
4) Пп заврщетку пбуке, пплазник преппзнаје нпвине 

у бучетскпм прппису
5) Пп заврщетку пбуке, пплазник демпнстрира

технику активнпг слущаоа у кпнтакту са 
странкама



Вежба – пп заврщетку вебинара

• Осмислите примере за прва три нивпа ревидиране 
Блумпве такспнпмије: присећаое, разумеваое и 
примеоиваое

• Мпжете кпристити исти пример за сва три нивпа, или 
разлишите примере за сваки пд нивпа

• Кпристите „фпрмулу“ – ващ исхпд треба да има:

– Увпдну фразу

– Субјекат

– Глагпл у трећем лицу једнине садащоег времена

– Објекат

– Опис услпва (пвај елемент није пбавезан)



Вежба – пп заврщетку вебинара

• За израду вежбе кпристите дпкумент: 
Исхпди учеоа у стручнпм усавршаваоу 
заппслених у јавнпј управи

• Рпк за слаое урађене вежбе је 05.05.2020.

• Свпје задатке (исхпде) нам мпжете слати на 
мејл:

razvoj.programa@napa.gov.rs

mailto:razvoj.programa@napa.gov.rs
mailto:razvoj.programa@napa.gov.rs


Евалуација вебинара

Евалуација

Вебинар:
Развпј прпграма пбука

Наципнална академија за 
јавну управу


