
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ УПРАВУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 2022. године 

 



 
 

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 2021. године, одржао 9 онлајн седница и једну 

уживо. 

Прва седница - 29. јануара 2021. године 

Тачке дневног реда: Доношење Извештаја о раду Програмског савета у 2020. години; 

Доношење Плана рада Програмског савета за 2021. годину; Расправа о битним стручним 

питањима рада Националне академије и давање мишљења и иницијатива у вези с 

обављањем и развојем области стручног усавршавања; Разно. 

На првој седници у 2021. години чланови Савета су усвојили Извештај о раду 

Програмског савета у 2020. години и План рада Програмског савета за 2021. годину. Сви 

су чланови били сагласни да се Академија прилагодила новим условима рада услед 

пандемије кроз одржавање вебинара и онлајн обука. Чланови Савета су се договорили у 

вези са динамиком рада у овој години, као и о плану рада, са посебним нагласком на 

успостављање издавачке делатности Академије. Такође, договорено је да од сада 

члановима Савета пре почетка седнице буду достављени подаци о реализованим 

обукама претходног месеца, у виду месечних извештаја о раду НАЈУ. 

Друга седница - 26. фебруар 2021. године  

Тачке дневног реда: Дискусија о интерактивној акционој агенди; Дискусија о 

могућностима и правцима развоја издавачке делатности Националне академије за јавну 

управу; Разно. 

Члановима Програмског савета је представљена Интерактивна акциона агенда и вођена 

је дискусија у вези са том темом. Затим је уследила дискусија о могућностима и 



 
правцима развоја издавачке делатности Националне академије за јавну управу. 

Представници академије су приредили документацију за успостављање издавачке 

делатности. С обзиром на то да Академија има подршку ОЕБС-а за развој издавачке 

делатности, утврђено је да би прве публикације Академије биле Извештај о процени 

потреба за стручним усавршавањем из области безбедности и Извештај о процени 

потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи за 2021. годину.  

Трећа седница  - 26. март 2021. године, онлајн заједничка седница Програмског савета 

и Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. 

Тачке дневног реда: Представљање и разматрање информације о спроведеном Општем 

програму обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину и 

Програму обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину; 

Представљање реализације Специјализованог програма обуке за подршку 

новопостављеним лидерима у јединицама локалне самоуправе, са Интерактивном 

акционом агендом – план за примену знања у пракси, као и предлогом плана за њену 

имплементацију; Представљање планираних активности у вези са вредновањем 

спроведених програма обуке у јединицама локалне смаоуправе за 2020. годину, 

пилотирањем елемената за вредновање програма обуке развијених у оквиру пројекта 

Управљање људским ресурсима, Фаза 2 – Методологија за праћење и вредновање 

програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији; 

Представљање плана активности за спровођење Општег програма обуке запослених у 

јединицама локалне смаоуправе за 2021. годину и Програма обуке руководилаца у 

јединицама локалне самоуправе за 2021. годину, са предлогом мера за увећање броја 

корисника програма и полазника обука; Представљање резултата у вези са припремом, 

доношењем и акредитацијом посебних програма стручног усавршавања у јединицама 

локалне самоуправе и секторских посебних програма обуке за 2021. годину; 

Представљање и разматрање плана за спровођење утврђивања потреба за стручним 

усавршавањем запослених у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину; 

Представљање Предлога програма за реформу система локалне самоуправе у Републици 

Србији са акционим планом за период 2021-2023. године, Посебни циљ 3: Унапређена 

организација и капацитети локалне самоуправе; Разно. 

Члановима оба Савета су представљени резултати спроведеног Општег програма обуке 

запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину и Програма обуке 

руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину. Подаци су показали да 

је број полазника знатно повећан у односу на 2019. годину. Такође, представљени су 

резултати активности Сталне конференције градова и општина (СКГО) у 

спровођењу Секторског програма континуираног стручног усавршавања  

запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину. Члановима оба 

Савета су представљени и резултати спроведеног Специјализованог програма 

обуке за подршку новопостављеним лидерима у јединицама локалне самоуправе, 

са Интерактивном акционом агендом. Национална академија за јавну управу је са 

Министарством државне управе и локалне самоуправе и Саветом Европе креирала 



 
Методологију за праћење и вредновање програма стручног усавршавања, која 

садржи све елементе неопходне за вредновање обука. У оквиру пројекта, 2021. 

године је планирано да се пилотирају одређени елементи Методологије.  

Представник Савета Европе је упознао присутне да је 2020. године спроведена 

анализа потреба за стручним усавршавањем у 90 општина и пружена помоћ у 

развоју посебних програма за стручно усавршавање, који ће бити реализовани 

2021. године. Члановима оба Савета су представљени резултати у вези са 

припремом и акредитацијом посебних програма стручног усавршавања у 

јединицама локалне самоуправе, као и секторских посебних програма обуке за 

2021. годину.  

Представљен је и разматран план за спровођење утврђивања потреба за стручним 

усавршавањем запослених у јединицама локалне самоуправе за 2022 годину. 

Такође, представљен је Предлог програма за реформу система локалне самоуправе 

у Републици Србији са акционим планом за период 2021-2023. годину. 

Четврта седница – 23. април 2021. године, онлајн седница 

Тачке дневног реда: Препоруке и правци за унапређење садржаја (тематских целина) и 

развој нових тематских целина у оквиру програма обука Националне академије за јавну 

управу за 2022. годину; Разно.  

Представник Академије је упознао чланове Савета са актуелним активностима које се 

односе на утврђивање потреба за стручним усавршавањем. Чланови Савета су 

дискутовали о правцима за унапређење садржаја и развој нових тематских целина у 

оквиру програма обука Националне академије за јавну управу за 2022. годину. Било је 

речи о истраживању медијске писмености службеника (у сарадњи са Министарством 

културе, Propulsion агенцијом и ЦЕСИД-ом), затим о истраживању потреба у вези са 

кохезионом политиком у сарадњи са пројектом који води Министарство за европске 

интеграције, као и о сарадњи са Националном школом за јавну администрацију у 

Француској у циљу ревизије и унапређења Уводног програма обуке новозапослених и 

приправника у државним органима. Кључне тачке дискусије су биле: разговор о 

компетенцијама како реализатора тако и службеника уопште, организовање састанка 

МДУЛС-а и НАЈУ у вези са развојем програма стручног усавршавања заснованог на 

оквиру компетенција, договор у вези са полазним основама за нове тематске целине, 

организовање радног састанка у циљу разматрања компетенција које су потребне за 

аналитичке јединице, спровођење екстерне евалуације односно мониторинг знања која 

су стечена и њихове примене. 

Пета седница – 28. мај 2021. године, онлајн седница 

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

квалитета спроведених обука у 2020. години и научене лекције; Разно. 



 
Члановима Савета су представљени остварени резултати у раду Академије, који су пре 

свега били усмерени на јачање међународне сарадње и видљивости Академије. Такође, 

представљени су резултати спроведених обука у 2020. години. Чланови Програмског 

савета су Одлуком једногласно усвојили предлог о потписивању споразума о сарадњи 

са Правним факултетом у Крагујевцу.     

Шеста седница – 25. јун 2021. године, онлајн седница 

Тачке дневног реда: Разматрање Извештаја НАЈУ о утврђеним потребама за стручним 

усавршавањем службеника; Усвајање Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању листе 

области стручног усавршавања – Јединствени бирачки списак; Разно.  

Члановима Савета је кроз презентацију представљен Извештај Националне академије за 

јавну управу о утврђеним потребама за стручним усавршавањем запослених у јавној 

управи за 2022. годину. Чланови Савета су такође, добили и интегралну верзију 

Извештаја о утврђеним потребама за стручним усавршавањем у јавној управи. На 

седници је једногласно донета Одлука о допуни Одлуке о утврђивању листе области 

стручног усавршавања – Јединствени бирачки списак. 

Седма седница – 24. септембар 2021. године, онлајн седница 

Тачке дневног реда: Разматрање Нацрта Општег програма обуке запослених у 

јединицама локалне самоуправе и Нацрта Програма обуке руководилаца у јединицама 

локалне самоуправе за 2022. годину; Утврђивање Предлога Општег програма обуке 

запослених у јединицама локалне самоуправе и Предлога Програма обуке руководилаца 

у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину; Разно.  

Члановима Савета су представљени нацрти Општег програма обуке запослених у 

јединицама локалне самоуправе и Програма обуке руководилаца у јединицама локалне 

самоуправе за 2022. годину (тематске области и тематске целине са посебним освртом 

на нове обуке, истакнут је значај сарадње свих партнера у процесу израде наведених 

нацрта програма). Након дискусије, чланови Савета су једногласно донели Одлуку о 

утврђивању предлога Општег програма обуке запослених у јединицама локалне 

самоуправе и Програма обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2022. 

годину. 

Осма седница – 18. октобар 2021. године, онлајн седница 

Тачке дневног реда: Разматрање Нацрта Општег програма обуке државних службеника 

за 2022. годину и Нацрта Програма обуке руководилаца у државним органима за 2022. 

годину; Утврђивање Предлога Општег програма обуке државних службеника за 2022. 

годину и Предлога Програма обуке руководилаца у државним органима за 2022. годину; 

Разно. 

Члановима Савета су представљени нацрти Општег програма обуке државних 

службеника и Програма обуке руководилаца у државним органима за 2022. годину 

(тематске области и тематске целине са посебним освртом на нове обуке, истакнут је 



 
значај сарадње свих партнера у процесу израде наведених нацрта програма). Након 

дискусије, чланови Савета су једногласно донели Одлуку о утврђивању предлога 

Општег програма обуке државних службеника и Програма обуке руководилаца у 

државним органима за 2022. годину, уз допуну и предлог члана Савета Ж. Чургуза на 

текст Одлуке о утрђивању Предлога програма. 

Девета седница – 26. новембар 2021. године, онлајн седница 

Тачке дневног реда: Представљање Методологије акредитације и начина ангажовања 

коуча и ментора, развијене у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у 

локалној самоуправи – фаза 2“ Савета Европе; Представљање Оквира компетенција 

тренера и Методологије за праћење рада и развој акредитованих реализатора НАЈУ, 

развијених у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – 

фаза 2“ Савета Европе; Разно. 

Члановима Савета су представљене Методологијa акредитације и начина ангажовања 

коуча и ментора, Оквир компетенција тренера и Методологијa за праћење рада и развој 

акредитованих реализатора НАЈУ који су развијени у оквиру пројекта „Управљање 

људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ Савета Европе. Такође, вођен је 

разговор о иницијативи за измену листе области стручног усавршавања. 

Десета седница – 20. децембар 2021. године, уживо  

Тачке дневног реда: Разматрање нове Листе области стручног усавршавања; Утврђивање 

нове Листе области стручног усавршавања; Разно. 

Члановима Савета је представљен предлог нове Листе области стручног усавршавања. 

У питању је другачији начин организовања области стручног усавршавања који 

доприноси томе да процес акредитације, као и ангажовања реализатора и спроводилаца 

програма стручног усавршавања, буде  успешнији. Након разматрања области и 

дискусије утврђено је да је потребно предлог нове Листе области стручног 

усавршавања додатно унапреди. Чланови Савета су се сагласили са предлогом 

Бојане Тошић да ће се рад на предлогу нове Листе области стручног усавршавања 

и њеном утврђивању наставити наредне године. 

 

 

 

У Београду, 

28. јануар 2022. године     ПРЕДСЕДНИК  

 

                                                      Бојана Тошић 


