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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Питање: Које врсте програма стручног усавршавања постоје у јединицама локалне 

самоуправе? 

 

Одговор: Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 о 113/17 – др. закон) утврђено је да 

се стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе заснива на програмима 

стручног усавршавања којима се одређују облици и садржина стручног усавршавања и 

висина средстава за стручно усавршавање. У вези с тим, предвиђене су три врсте програма 

стручног усавршавања: 

1) Општи програм обуке; 

2) Програм обуке руководилаца и  

3) Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и 

надлежности јединица локалне самоуправе. 

Општи програм обуке уведен је и спроводи се ради обезбеђивања подизања нивоа 

знања и вештина за обављање послова јединица локалне самоуправе, у складу са 

утврђеним потребама. Овај програм конципиран је тако да обухвати Уводни програм 

обуке и Програм континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе. 

Уводни програм обуке има за циљ да стручно оспособи запослене који први пут 

заснивају радни однос у јединици локалне самоуправе, као и ради припреме за полагање 

државног стручног испита. Уводни програм обуке припрема и спроводи Национална 

академија за јавну управу (у даљем тексту: Национална академија), у зависности од 

степена стручне спреме запослених који први пут заснивају радни однос у јединицама 

локалне самоуправе или се припремају за полагање државног стручног испита, а садржи 

основне елементе програма државног стручног испита. Корисници Уводног програма 

обуке пријављују се у току године, у складу са роком и условима пријаве коју утврђује и 

објављају Национална академија, а могу бити упућени и од стране руководиоца. 

Програм континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе 

обухвата опште и посебне теме из надлежности јединице локалне самоуправе, практична 

знања и вештине који су заједнички или одликују већину корисника. Овај програм 

обухвата: Општи програм континуираног стручног усавршавања и Секторски програм 

континуираног стручног усавршавања. 

Општи програм континуираног стручног усавршавања обухвата нарочито теме као што 

су: планирање, припрема и израда прописа и општих аката, управно право,  управни 

поступак и израда управних аката, надзор, стратешко планирање и управљање, развој 

аналитичких вештина, заштита људских права, борба против корупције, основи Европске 

уније (основне функције Европске уније, односно институције, право и процедуре, сектори 

политике и правне тековине Европске уније) и друго. 

Општи програм континуираног стручног усавршавања припрема, спроводи и развија 

Национална академија, при чему тематску област која се односи на основе Европске уније 

припрема, спроводи и развија у сарадњи са органом  надлежним у пословима координације 

у вези са процесом придруживања и приступања Европској унији. 
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С друге стране, Секторски програм континуираног стручног усавршавања обухвата 

теме које се односе на изворни делокруг јединице локалне самоуправе, а може да садржи и 

напред поменуте теме из Општег програма континуираног стручнног усаршавања, као и 

друге теме за које јединица локалне самоуправе искаже потребе.  

Припрему и развој Секторског програма континуираног стручног усавршавања врши 

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, у сарадњи са 

Националном академијом, а спроводи га јединица локалне самоуправе, која може 

одлучити да га спроведе самостално или да његово спровођење повери Националној 

академији или другом спроводиоцу одлука у складу са законом. 

С обзиром на то да је евидентна посебна потреба за стручним усавршавањем 

запослених у органима јединице локалне самоуправе који се припремају или налазе на 

руководећим радним местима, ради стицања одговарајућих знања и вештина, као и 

унапређења способности за успешно остваривање функције руковођења у јединиции 

локалне самоуправе и унапређења квалитета у процесу утврђивања и спровођења јавних 

политика, законом је уведен и Програм обуке руководилаца. Овај програм припрема, 

спроводи и развија Национална академија, у сарадњи са Саветом за стручно усавршање 

запослених у јединицама локалне самоуправе. 

Посебни програми обуке припремају се и спроводе ради стручног усавршавања 

запослених у јединици локалне самоуправе, а у складу са специфичним потребама из 

делокруга и надлежности јединице локалне самоуправе, односно потребама везаним за 

поједина радна места, врсте послова или посебне групе корисника. 

Посебни програми обуке могу бити: 1) секторски посебан програм обуке и 2) посебни 

програм стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе. 

Секторски посебни програм обуке спроводи се ради подизања нивоа знања запослених 

на појединим радним местима или врсти послова за обављање поверених послова јединице 

локалне самоуправе из делокруга једногоргана државне управе. Посебни програм стручног 

усавршавања у јединици локалне самоуправе спроводи се у циљу подизања нивоа знања и 

вештина запослених на појединим радним  местима или врсти послова из изворног 

делокруга и надлежности јединице локалне самоуправе.  

Од  посебног значаја је решење из члана 122в став 4. Закона којим се омогућава органу 

државне управе, односно јединици локалне самоуправе да, у непосредној сарадњи са 

Нациоалном академијом, може да одлучи да секторски посебни програм обуке, односно 

посебни програм стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе: 1) самостално 

програмира и спроводи; 2) да тај програм програмира Национална академија, односно да 

преузме припремљен програм Националне академије, а самостално га спроводи; 3) да сам 

програмира програм, а да његово спровођење повери Националној академији; 4) да 

програм програмира и спроведе Национална академија. 

 


