
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ 
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Програмски савет (у даљем тексту: Савет) је основно стручно тело Националне 

академије за јавну управу (у даљем тексту: Академија) чије су надлежности утврђене 

Законом о Националној академији за јавну управу. Савет је формиран 4. октобра 2018. 

године решењем директора Академије којим је именовано 15 чланова, од чега 

председник и шест чланова из реда државних службеника који имају најмање девет 

година радног искуства у области релевантној за рад јавне управе, један члан је 

именован из реда запослених у органима аутономне покрајине, један из реда чланова 

Савета за стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе, а шест из реда 

стручњака из области релевантне за рад јавне управе и представника удружења и 

других пословнo-стручних и непрофитних организација чији су циљеви или послови 

ради којих су основани у области релевантној за рад јавне управе. 

 Правни оквир за рад Савета је утврђен и Директивом о начину рада програмског 

савета и сталних програмских комисија Националне академије за јавну управу, коју је 

донео директор Академије 7. августа 2018. године, као и Одлуком о накнадама за рад 

председника и чланова Програмског савета и чланова сталних програмских комисија 

Националне академије за јавну управу, коју је донела Влада 17. јула 2018. године. 

  Савет је, од почетка до краја 2020. године, одржао 4 седнице од чега су 2 

одржане електронским путем. 

Прва седница - 14. фебруар 2020. године 

Тачке дневног реда: Представљање резултата рада Националне академије за јавну 

управу и Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе 

у области стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у 2019. 

години; Предлози за унапређење стручног усавршавања у јединицама локалне 

самоуправе у 2020. години; Промоција новог тренинг центра Националне академије за 

јавну управу у спровођењу обука за запослене у јединицама локалне самоуправе; 

Разно. 

Одржана је заједничка седница Програмског савета Националне академије за јавну 

управу и Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. 

Члановима оба Савета су представљени резултати рада Националне академије за јавну 

управу и Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе 

у области стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у 2019. 

години. Разматране су потребе за унапређењем стручног усавршавања у јединицама 

локалне самоуправе у 2020. години. Кроз дискусију је разматран положај реализатора 

Националне академије за јавну управу и могућности унапређења сарадње између 

Националне академије за јавну управу и локалне самоуправе. Такође, вођена је 

дискусија и о промоцији новог тренинг центра Националне академије за јавну управу у 

спровођењу обука за запослене у јединицама локалне самоуправе.  

 



 
 

Друга седница - 9. март 2020. године  

Тачке дневног реда: Aкредитација реализатора и спроводилаца програма стручног 

усавршавања у јавној управи; Разно. 

Одржана је заједничка седница Програмског савета Академије и Савета за стручно 

усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на којој се дискутовало о 

акредитацији реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној 

управи. Такође, чланови Савета су се упознали са новим програмским директором 

Националне академије за јавну управу, одређеног од стране председнице Владе. 

Трећа седница  - 8. мај 2020. године, електронским путем 

Тачке дневног реда: Начин рада Националне академије за јавну управу уз примену 

посебних превентивних мера утврђених као последица неопходне заштите од ширења 

заразне болести; Актуелни процес утврђивања потреба за стручним усавршавањем;  

Разно. 

Чланови Савета су дискутовали о начину рада Националне академије за јавну управу 

уз примену посебних превентивних мера утврђених као последица неопходне заштите 

од ширења заразне болести COVID-19 и увођењу концепта вебинара као новог облика 

стручног усавршавања. Такође, говорило се и о актуелном процесу утврђивања потреба 

за стручним усавршавањем.  

Четврта седница - 17. децембар 2020. године, електронским путем 

Тачке дневног реда: Актуелности у раду Националне академије за јавну управу; 

Разматрање Општег програма обуке државних службеника, Општег програма 

запослених у јединицама локалне самоуправе, Програма обуке руководилаца у 

државним органима и Програма обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе 

за 2021. годину; Усвајање Општег програма обуке државних службеника, Општег 

програма запослених у јединицама локалне самоуправе, Програма обуке руководилаца 

у државним органима и Програма обуке руководилаца у јединицама локалне 

самоуправе за 2021. годину; Разно. 

Чланови Савета су се упознали са новом председницом Савета и новим в.д. директора 

Националне академије за јавну управу. Донете су одлуке о утврђивању Предлога 

Општег програма обуке државних службеника, Општег програма обуке запослених у 

јединицама локалне самоуправе, Програма обуке руководилаца у државним органима и 

Програма обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе. 

          

 

 



 
 

Савет је, у извештајном периоду обавио све послове из своје надлежности. На 

свим седницама вођена је отворена и конструктивна дискусија. Стручни допринос који 

су чланови Савета пружили је омогућио да Национална академија за јавну управу 

несметано обавља своје функције.  

 

 

У Београду, 29.01.2021. године     ПРЕДСЕДНИК  

                          

 

  Бојана Тошић 


