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ОПШТИ ПРОГРАМ УСАВРШАВАЊА  

ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

 

 
Питање: Шта обухвата и како се спроводи Општи програм стручног усавршавања 

државних службеника? 

 

Одговор: Уопште посматрано, стручно усавршавање је стицање нових знања и 

способности у струди која се поседује. Из одредбе члана 96. став 1. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 

64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) произлази закључак да је стручно 

усавршавање право и дужност сваког државног службеника. Оно се врши према потребама 

државног органа, а финансира се из буџетских средстава. Свако усавршавање, да би било 

успешно, мора да буде програмирано. У вези с тим, законом је прописано да се стручно 

усавршавање заснива на програмима којима се одређују облици и садржина тог 

усавршавања. 

Постоји три врсте програма стручног усавршавања: 

1) Општи програм обуке; 

2) Програм обуке руководилаца и 

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

и надлежности државних органа. 

Средства за спровођење свих наведених програма стручног усавршавања обезбеђују се 

у буџету Републике Србије. 

Општи програм обуке спроводи се ради обезбеђивања и подизања нивоа знања и 

вештина за обављање послова у државним органима, у складу са утврђеним потребама. 

Овај програм обухвата: 

1) Уводни програм обуке државних службеника и 

2) Програм континуирано стручног усавршавања државних службеника. 

Уводни програм обуке има за циљ да стручно оспособи државне службенике који први 

пут заснивају радни однос, у државном органу и да их припреми за полагање државног 

стручног испита. Уводни програм обуке припрема се и спроводи у зависности од степена 

стручне спреме, а садржи основне елементе прогорама државног стручног испита. 

Корисници Уводног програма обуке пријављују се током године, у складу са роком и 

условима пријаве које утврђује и објављује Национална академија за јавну управу, а могу 

бити упућени од стране руководиоца државног органа. 

С друге стране, програм континуирано стручног усавршавања државних службеника 

обухвата опште и посебне теме из надлежности државних органа и практична знања и 

вештине које су заједничке или одликују већину корисника. Програм континуираног 

стручног усавршавања државних службеника нарочито обухвата теме као што су: 

1) планирање, припрема и израда прописа (законодавни процес); 

2) практични аспекти примене новодонетих системских и других прописа; 

3) управно право; 

4) управни поступак и израда управних аката; 

5) инспекцијски надзор; 
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6) стратешко планирање и управљање; 

7) заштита људских права; 

8) борба против корупције; 

9) управљање финансијама; 

10) Европска унија (основен функције Европске уније, односно институције, 

право и процедура Европске уније и секторске политике); 

11) управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства 

финансијске помоћи Европске уније; 

12) планирање, управљање и развој људских ресурса; 

13) развој информатичких вештина; 

14) управљање системом јавних политика; 

15) лични развој запослених; 

16) развој аналитичких вештина; 

17) обука предавача; 

18) усавршавање страних језика и друго. 

 


