
Акциони план за спровођење Стратегијe стручног усавршавања запослених у ЈЛС у Републици Србији за период 2015 -2016. 

      

Очекивани резултати Активности 
Рок за 

реализацију 
Индикатори 
успешности 

Носиоци активности 
Извор 

финансирања 

      Област 1. Успостављање новог система стручног усавршавања запослених у ЈЛС 

1.1. Савет  за стручно  
усавршавање успостављен и 
оспособљен за обављање 
послова у вези са програмима 
стручног усавршавања 
запослених у ЈЛС  

-  Предлагање кандидата  
- Именовање чланова   

2. квартал 
205. год. 

-Савет за стручно 
усавршавање 
образован у складу 
са актом којим се 
уређује састав и 
послови које обавља 
закључно са 31. 03. 
2015. 

- Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  

- ЈЛС преко СКГО 

Буџет РС 
и СКГО за рад 
чланова савета 
које предлаже 
СКГО 

  
1.2. Послови који се односе на 
систем стручног усавршавања и 
програме стручног усавршавања 
запослених у ЈЛС организовани у 
оквиру Министарства државне 
управе и локалне самоуправе 

- Припрема анализе за 
успостављање начина 
организовања послова који се 
односе на систем стручног 
усавршавања и програме 
стручног усавршавања 
запослених у ЈЛС  

2. квартал 
2015. год. 

-Измене и допуне 
Правилника о 
унутрашњем 
уређењу и 
систематизацији 
радних места  
Министарства 
државне управе и 
локалне самоуправе 
утврђене 

- Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  

Буџет РС 

1.3. Послови који се односе на 
стручно усавршавање запослених 
у ЈЛС организовани у оквиру ЈЛС 

-Припрема анализа  за 
Успостављање начина 
организовања послова који се 
односе на стручно 
усавршавање запослених у 
ЈЛС, реализација обука и 
саветодавне подршке за ЈЛС за 
Успостављање ових послова 

2. квартал 
2015. год. 

- Измене и допуне 
акта о унутрашњем 
уређењу и 
систематизацији 
радних места у ЈЛС 
утврђене  

ЈЛС и СКГО Буџети ЈЛС и  
 Средства из 
донације 



1.4. Утврђени обавезни елементи 
за програме стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС  

- Утврђивање обавезних 
елемената за програме општег 
стручног усавршавања 
запослених у ЈЛС 

2. квартал 
2015. год. 

- Обавезни елементи 
за за програме 
стручног 
усавршавања 
запослених у ЈЛС 
одобрени 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе                                                       
Савет за стручно 
усавршавање 

Буџет РС 

- Утврђивање обавезних 
елемената за програме 
посебног стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС 

1.5. Утврђени услови које треба 
да испуњавају субјекти (физичка и 
правна лица) за спровођење 
програма стручног усавршавања 
запослених у јединицама локалне 
самоуправе  

- Утврђивање услова које треба 
да испуњавају субјекти 
(физичка и правна лица) за 
спровођење програма стручног 
усавршавања запослених у 
јединицама локалне 
самоуправе 

3. квартал 
2015. год. 

- Услови за давање 
овлашћења 
(одобрења) за 
спровођење 
програма стручног 
усавршавања 
запослених у ЈЛС 
одобрени   

-Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе -
Савет за стручно 
усавршавање 

Буџет РС 

1.6. Утврђена правила којима се 
уређује процедура за 
интерсекторске и секторске 
опште програме  

-Утврђивање јединствених 
критеријума у погледу захтева 
којима се уређује процедура за 
интерсекторске и секторске 
опште програме (правила за 
доношење програма, правила 
за оцењивање спроведених 
програма) 

3. квартал 
2015. год. 

- Процедуре за 
интерсекторске и 
секторске опште 
програме ЈЛС 
одобрене 

-Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  
-Савет за стручно 
усавршавање  

Буџет РС 



2.7. Систем евиденције у вези са 
стручним усавршавањем 
запослених у ЈЛС успостављен 

- Успостављање механизама за 
вођење евиденције о 
одобреним  и спроведеним 
програмима општег стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС 
(програм оспособљавања за 
полагање државног стручног 
испита и иннтерсекторски и 
секторски општи програми)  
  
- Успостављање механизама за 
вођење евиденције о 
спроведеним програмима 
посебног стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС 

3. квартал 
2015. год. 

-Систем евиденције 
у вези са стручним 
усавршавањем 
запослених у ЈЛС је 
успостављен и 
функционалан 

-Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  
- ЈЛС 
- СКГО 

- Буџет РС 
- Буџети ЈЛС 
  

2.8. Акредитација субјеката 
(физичких и правних лица) за 
спровођење програма стручног 
усавршавања запослених у 
јединицама локалне самоуправе 

-Покренут поступак 
акредитације у складу са  
утврђеним условима које 
треба да испуњавају субјекти 
(физичка и правна лица) за 
спровођење програма стручног 
усавршавања  

4. квартал 
2015. год за 
покретање 
акредитације, 
потом 
континуирана 
активност 

-Број акредитованих 
субјеката 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  
- Савет за стручно 
усавршавање 

Буџет РС и 
средства из 
донације 

2.9. Развој и реализација 
приоритетних општих програма 
обуке за  запослене у јединицама 
локалне самоуправе у складу са 
утврђеним обавезним 
елементима за програме стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС  и 
процедуром за интерсекторске и 
секторске опште програме  

-Развој најмање два 
приоритетна општа програма 
обуке  

1.квартал 
2016.године 

-Број развијених 
приоритетних 
општих програма 
обуке годишње  у 
складу са утврђеним 
обавезним 
елементима за 
програме стручног 
усавршавања 
запослених у ЈЛС 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  
- Савет за стручно 
усавршавање 

Средства из 
донације 

  -Објављивање националног 
позива за акредитоване 
субјекте за реализацију 
најмање једног приоритетног 
општег програма обуке  

2.квартал 
2016.године 

-Број одабраних 
акредитованих 
субјектата за 
реализацију 
приоритетног општег 
програма обуке за 
запослене у ЈЛС 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  
- Савет за стручно 
усавршавање 

Средства из 
донације 



  -Реализација најмање једног 
приоритетног општег програма 
обуке у складу са 
процедуром за интерсекторске 
и секторске опште програме  

2016. година Број ЈЛС у којима је 
реализован 
Приоритетни општи 
програм обуке у току 
једне године у 
складу са 
процедуром за 
интерсекторске и 
секторске опште 
програме  

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  
- Савет за стручно 
усавршавање 
- Акредитовани 
субјекти 

Средства из 
донације 

 
 Област 2. Јачање капацитета за обављање послова стручног усавршавања запослених у ЈЛС и извештавање о спровођењу Стратегије 

2.1. Државни службеници 
оспособљени за обављање  
послова који се односе на систем 
стручног усавршавања и 
програме стручног усавршавања 
запослених у ЈЛС 

-Јачање капацитета државних 
службеника у организационом 
делу  Министарства државне 
управе и локалне самоуправе у 
коме ће се обављати послови 
који се односе на систем 
стручног усавршавања и 
програме стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС 
- Јачање капацитета државних 
службеника у ресорним 
министарствима за послове 
који се односе на секторске 
опште програме 
  
  
  

3. квартал 
2015. год. 

Број реализованих 
обука 
Број полазника 
програма обуке 
Број обучених 
државних 
службеника 
Оцена нивоа 
квалитета и ефеката 
обука од стране 
полазника 
Оцена нивоа 
квалитета и ефеката 
обука од стране 
непосредног 
руководиоца 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  
Ресорна министарства 
  
  
  

Буџет РС 
Средства из 
донације 
  
  
  

2.2. Утврђени полазни елементи 
који се односе на:  
- накнаде за рад  државних 
службеника и запослених у ЈЛС 
као извођача програма стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС 
  

- Утврђивање услова за 
ангажовање државних 
службеника и запослених у ЈЛС 
као предавача и накнаде за 
њихов рад 

 2. квартал 
2015. год. 

Препоруке за израду 
подзаконских аката 
израђене 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  

 

Буџет РС 



2.3. Израђен подзаконски акт 
којим се уређује обављање 
послова који се односе на:  
- накнаде за рад  државних 
службеника и запослених у ЈЛС 
као извођача програма стручног 
усавршавања запослених у ЈЛС 
  

- Образовање радне групе  
 - Припрема подзаконског  акта 
којим се уређује обављање 
послова који се односе на 
- услове за ангажовање 
државних службеника и 
запослених у ЈЛС као 
предавача и накнаде за њихов 
рад 

4. квартал 
2015. год. 

Подзаконски акт 
израђен у складу са 
закључцима анализе 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  

Буџет РС 

2.4. Запослени у ЈЛС оспособљени 
за обављање  послова у вези са 
стручним усавршавањем 
запослених у ЈЛС 

- Јачање капацитета 
запослених у ЈЛС за обављање  
послова у вези са стручним 
усавршавањем запослених у 
ЈЛС 

4. квартал 
2015. год. 

-   Број реализованих 
обука 

- ЈЛС Буџети ЈЛС 

-   Број полазника 
програма обуке 

Средства из 
донације 

- Оцена нивоа 
квалитета и ефеката 
обука од стране 
полазника 

  

- Оцена нивоа 
квалитета и ефеката 
обука од стране 
непосредног 
руководиоца 

  

2.5. Годишњи извештаји о 
праћењу спровођења Стратегије 
припремљени 

- Израда годишњих извештаја 
о спровођењу Стратегије 

- Периодично 
почетком  
сваке године 
за претходну 
годину 

-Број Извештаја о 
спровођењу 
Стратегије према 
утврђеној динамици 

Министарство 
државне управе и 
локалне самоуправе  

Буџет РС 

      

      
 


