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Увод

Реформа државне управе је од кључног значаја за успех процеса приступања Републике Србије Европској унији 
будући да је државна управа главни покретач и носилац реформи које је у том процесу неопходно спровести.

Влада је у новембру 2004. године усвојила Стратегију реформе државне управе у Републици Србији. У складу 
са Стратегијом, основни принципи реформе државне управе су: децентрализација, деполитизација, 
професионализација, рационализација и модернизација државне управе. Главни циљ реформе управе јесте 
достизање европских стандарда и вредности у вођењу јавних послова, тј. стварање модерне, европске 
управе која одговара захтевима и потребама својих грађана и привреде. 

Професионализација значи стварање добро обучене, одговорне и ефикасне државне управе. За пуно 
остварење овог принципа неопходно је, између осталог, обезбедити непристрастан и објективан одабир 
стручних и способних кадрова, њихову перманентну обуку у току рада, уз пружање могућности стицања 
додатних знања и вештина, као и објективно праћење и оцењивање рада државних службеника.

У оквиру реализације Пројекта „Подршка даљем унапређењу процеса стручног усавршавања државних службеника“, 
Министарство за државну управу и локалну самоуправу је у сарадњи са Службом за управљање кадровима и 
Канцеларијом за европске интеграције, а уз донаторску подршку Владе Краљевине Норвешке, започело рад на 
припреми одговарајућег стратешког документа којим ће бити дефинисан правац у процесу развоја система 
стручног усавршавања државних службеника, као и потребне мере и активности у оквиру овог процеса.

Полазну основу у процесу припреме стратегије стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији 
чине три анализе које су израђене у оквиру Пројекта, а то су: Анализа правног и институционалног оквира,  
Анализа   заинтересованих   страна  у области  стручног  усавршавања државних  службеника и Упоредна анализа 
обуке у државној служби у одабраним европским државама. Анализа правног и институционалног оквира имала је 
за циљ системско истраживање међусобно повезаних и зависних целина – правног и институционалног оквира 
стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији, док је циљ Анализе заинтересованих страна 
у области стручног усавршавања државних службеника био стицање увида у процес стручног усавршавања 
у државној управи имајући у виду све кључне актере у том процесу. Упоредна анализа обуке у државној служби 
у одабраним европским државама омогућила је да се сагледају искустава и праксе у области стручног 
усавршавања у Немачкој, Грчкој, Аустрији, Литванији, Чешкој и Норвешкој.

Публикација која је пред вама представља компилацију три анализе и има за циљ да  једноставно и јасно 
представи систем и праксу стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији, уз осврт на 
поједине елементе праксе која се примењује у изабраним европским државама. 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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I Државни службеник – појам

У складу са Законом о државним службеницима, државни службеник је лице чије се радно место састоји 
од послова из делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног 
правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби 
органа чије чланове бира Народна скупштина, или са њима повезаних општих правних, информатичких, 
материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова. 

Радна места државних службеника

Радна места државних службеника деле се на положаје и на извршилачка радна места, у зависности од 
сложености послова, овлашћења и одговорности. Положај је радно место на коме државни службеник има 
овлашћења и одговорности везане за вођење и усклађивање рада у државном органу, а стиче се постављењем 
од Владе или  другог  државног органа или тела.  Извршилачка  радна места су сва остала радна места која нису 
положаји. Извршилачка радна места разврставају се по звањима, у зависности од сложености и одговорности 
послова, потребних знања и способности и услова за рад, а звања су: виши саветник, самостални саветник, 
саветник, млађи саветник, сарадник, млађи сарадник, референт и млађи референт.

II Стручно усавршавање, додатно образовање, стручно 
оспособљавање – приправништво и државни стручни испит

Законом о државним службеницима посебно је регулисано стручно усавршавање, додатно образовање, стручно 
оспособљавање – приправништво и стручни испит.

Стручно усавршавање 

У складу са Законом о државним службеницима, државни службеник има право и дужност да се стручно 
усавршава према потребама државног органа.

У појединим документима, и још више у усменој комуникацији, стручно усавршавање се користи као синоним 
за обуке, образовање, оспособљавање, професионални развој, тренинг итд. Појам стручног усавршавања 
може се дефинисати као сваки облик образовања и/или обуке чији је циљ одржавање постојећих или стицање 
нових знања и вештина неопходних за извршавање постојећих или будућих функција, дужности и задатака који 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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произилазе из одређеног посла или занимања. С тим у вези, под образовањем се подразумева планиран и 
организован процес стицања ширих знања која служе као основа за савладавање конкретних радних вештина. 
Обука је планиран и организован процес стицања специфичних знања и вештина, односно компетенција које 
су неопходне за извршење конкретних радних задатака.

Додатно образовање 

Државном службенику може се омогућити додатно образовање ако је то значајно за државни орган. 
При томе, избор државног службеника коме се даје оваква могућност врши се путем интерног конкурса 
у државном органу, а предност се даје државном службенику са вишим просеком оцене у последње три 
године. Трошкове додатног образовања сноси државни орган, док се права и обавезе државног службеника 
који се додатно образује уређују уговором. После додатног образовања, државни службеник обавезан је да 
остане на раду у државном органу најмање двоструко дуже од трајања додатног образовања, у супротном је 
дужан да надокнади све трошкове додатног образовања.

Стручно оспособљавање  – приправништво

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. 
Приправници се оспособљавају за самосталан рад према програму који доноси руководилац у складу са 
делокругом органа. Садржина програма оспособљавања приправника није посебно прописана. Руководилац 
одређује ментора који прати оспособљавање приправника и утврђује посебан програм оспособљавања, 
као и државне службенике који прате његов рад у различитим временским размацима. После окончања 
приправничког стажа, ментор даје руководиоцу писмено мишљење о оспособљености приправника. Трајање 
приправничког стажа, које је утврђено Законом о државним службеницима, зависи од степена стручне 
спреме (на радним местима за која је услов завршен факултет – годину дана, за која је услов виша школа 
– девет месеци, а са средњом школом – шест месеци). Имајући у виду да је за стручно оспособљавање за 
обављање одређених послова потребно дуже или краће време, предвиђена је и могућност да се посебним 
законом може одредити дуже или краће трајање приправничког стажа него овим законом. После окончања 
приправничког стажа и положеног државног или посебног стручног испита, приправник може да настави 
рад на неодређено време ако постоји одговарајуће радно место на које може бити распоређен и ако се 
распоређивање уклапа у донесени кадровски план.

Стручни испит

Државни стручни испит се реализује у складу са Законом о државним службеницима, Законом о државној 
управи, као и Уредбом о програму и начину полагања државног стручног испита. Државни стручни испит 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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обавезан је да полаже државни службеник који је засновао 
радни однос на неодређено време, ако нема положен 
државни стручни испит, односно други одговарајући испит 
у складу са законом. Такође, државни службеник на пробном 
раду који је радни однос засновао на неодређено време 
полаже државни стручни испит до окончања пробног рада, 
а приправник до окончања приправничког стажа. Државни 
стручни испит могу полагати и лица која поднесу пријаву на 
јавни конкурс за попуњавање положаја у државном органу, 
лица са којима је, у складу са законом, закључен уговор о 
стручном оспособљавању и усавршавању ради обављања 
приправничког стажа и полагања стручног испита, као 
и лица заинтересована за рад на пословима за чије је 
обављање потребан положен државни стручни испит. 

Садржина државног стручног испита

Садржина државног стручног испита прилагођена је 
стручној спреми кандидата. Кандидат са стеченим високим 
образовањем на студијама другог степена, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, са 
стеченим високим образовањем на студијма првог степена, 
односно на студијама у трајању од три године, полаже 
следеће испитне предмете: Уставно уређење; Основи 
система ЕУ; Систем државне управе; Радно законодавство; 
Канцеларијско пословање. Државни стручни испит за 
кандидате са стеченим средњим образовањем обухвата 
следеће испитне предмете: Основи система државне управе 
и уставног  уређења; Основи система ЕУ; Основи система  
радних односа и радни односи државних службеника; 
Канцеларијско пословање.

Након положеног државног стручног испита, кандидату се издаје 
уверење о положеном државном стручном испиту. 

Упоредна пракса – кључне 
институције за обуку

Све земље које су обухваћене упоредном 

анализом имају централне институције за 

обуку у државној служби. Ове централне 

институције су одговорне за обуке које су 

релевантне за целу државну службу (тзв. 

генеричка или општа обука).

Постоје значајне разлике међу институцијама 

које врше обуку у погледу величине, броја 

активности, административних система, 

односа са надлежним министарством итд.

Све институције су или део или орган 

под надзором надлежних министарстава 

задужених за припрему и спровођење 

политика у области развоја државне 

управе. Њихове надлежности дефинисане 

су законима или прописима министарства 

на основу којих су формиране и оне нису 

предмет других облика „акредитације“.

Такође, институције које врше обуку нису 

део националног образовног система и оне 

планирају и развијају своје програме обука 

и курсеве у оквиру својих овлашћења, без 

акредитације министарства које је надлежно 

за образовање. 

Најважнија институција у Немачкој за обуку 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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Државни стручни испит нису дужни да полажу они државни 
службеници у судовима, јавним тужилаштвима и Републичком 
јавном правобранилаштву који су обавезни да полажу 
правосудни испит, нити државни службеници у осталим 
државним органима који су положили правосудни испит. 

Законом се може предвидети посебан стручни испит који се 
полаже уместо државног стручног испита, ради запослења на 
радним местима са посебним дужностима и овлашћењима. 

III Улога надлежних државних органа 
у области стручног усавршавања

Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу

У складу са Законом о министарствима, Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу, између осталог, обавља послове 
државне управе који се односе на систем државне управе и 
организацију и рад министарстава и посебних организација, 
радне односе у државним органима и стручно усавршавање 
запослених у државним органима. У оквиру Министарства оба-
вља се организовање, спровођење и администрирање процеса 
полагања државног стучног испита за рад у државним органима. 
Процедура у вези са државним стручним испитом утврђена је 
Уредбом о програму и начину полагања државног стучног испита. 
За потребе припреме испита кандидатима на располагању стоји и 
одговарајући приручник за припрему испита. 

Служба за управљање кадровима

Служба за управљање кадровима, уз остале стручне послове 
везане за управљање кадровима у министарствима, посе-
бним организацијама, службама Владе и стручним службама 

државних службеника на савезном нивоу 

јесте Савезна академија за јавну управу 

(BAköV). Академија  је основана Указом 

Савезног министарства за унутрашње 

послове 1969. године и у организационом 

смислу представља независан део Савезног 

министарства унутрашњих послова. 

Национални центар за државну управу и 

локалну управу (E.K. D.D.A) је стратешка 

институција за стручно усавршавање 

и образовање државних службеника и 

запослених у локалној управи у Грчкој. 

Центар је основан 1983. године као правно 

лице и под надзором је Министарства 

унутрашњих послова. У Грчкој постоје две 

централне институције за обуку државних 

службеника: Национална школа за јавну 

управу (ESSD) и Национална школа за 

локалну управу (ESTA). Ове школе користе 

централне и неколико регионалних 

института за спровођење појединих делова 

њихове обуке (INEP). 

У Чешкој тренутно не постоји институција ко-

ја је задужена за централизовано управља-

ње политиком која се односи на обуку у 

државној служби. На основу резолуције 

Владе из 2001. године, успостављен је 

Институт за државну управу који се налази 

под окриљем Министарства унутрашњих 

послова и под надлежношћу је заменика 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

http://www.drzavnauprava.gov.rs/
http://www.drzavnauprava.gov.rs/
http://www.drzavnauprava.gov.rs/pages/documents.php?id=262 
http://www.drzavnauprava.gov.rs/ 
http://www.drzavnauprava.gov.rs/ 
http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=512 
http://www.suk.gov.rs/srpl/
http://www.suk.gov.rs/srp/ 
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управних округа, припрема за Владу предлог програма 
општег стручног усавршавања државних службеника 
и oрганизује стручно усавршавање у складу са овим 
програмом. Служба води Централну кадровску евиденцију 
у коју се, између осталог, уписују и подаци о стручној 
спреми, положеним стручним испитима, другим облицима 
стручног усавршавања, посебним знањима и други подаци 
о стручности државног службеника. Служба је надлежна за 
стручно усавршавање државних службеника запослених у 
следећим органима државне управе: министарства, управе у 
саставу министарстава, посебне организације, службе Владе и 
стручне службе управних округа. За похађање семинара које 
Служба организује потребу исказују и други државни органи 
(Народна скупштина, Агенција за борбу против корупције, 
Државна ревизорска институција, Народна банка, Канцелари-
ја Заштитника грађана итд), као и одређени број јавних служби.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције врши послове који се, 
између осталог, односе и на организацију обуке из области 
Европске уније у процесу придруживања и приступања 
Европској унији. 

Појединачни органи државне управе

У појединачним органима државне управе функција стручног 
усавршавања смештена је у унутрашњу организациону једини-
цу за кадрове која се по правилу налази у оквиру секретаријата. 
У већим oрганима државне управе ова јединица је на нивоу 
одељења различитог назива (за људске ресурсе, за развој 
кадрова, за управљање кадровима), у мањим на нивоу одсека 
или групе, а у малим је за кадровске послове, у које спада и 
стручно усавршавање, задужен један државни службеник. 

министра задуженог за питања ЕУ. Улога 

Института је да пружи обуку за запослене у 

државној управи. Најзначајнија институција 

за обуку службеника у Чешкој јесте прашки 

Институт за локалну администрацију, али 

овај институт се не бави обуком државних 

службеника са централног, већ  обуком 

службеника са локалног нивоа управе.  

Аустријска Савезна академија за јавну 

управу, Verwaltungsakademie des Bundes 

(VAB), основана је 1976. године као владина 

институција за обуке. Законска основа за 

њено функционисање је Закон о државној 

управи, и она је део Федералне канцеларије 

Аустрије. 

Литвански Институт за јавну управу (The 

Lithuanian Institute of Public Administra-

tion, LIPA) је водећа институција за обуку 

државних службеника, истраживање и 

консалтинг у јавној управи у Литванији.  

Институт је основала Влада Литваније 1999. 

године. Институт је државна институција 

у чијој су власничкој структури: Министа-

рство унутрашњих послова Литваније и 

Универзитет Mykolas Romeris.

Норвешка Агенцију за јавну управу 

и електронску управу (Difi) је главна 

институција задужена за централну обуку у 

државној служби у Норвешкој.

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

http://www.seio.gov.rs/code/navigate.asp?Id=2 
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IV Процес стручног усавршавања

Утврђивање потреба за стручним усавршавањем 
државних службеника

Процес стручног усавршавања почиње утврђивањем потреба 
које по свом карактеру могу бити опште и посебне. 

Иако постојећим прописима није регулисано утврђивање 
потреба за стручним усавршавањем, ипак су учињени почетни 
кораци са циљем да се олакша спровођење овог процеса. 
Тако је Служба за управљање кадровима израдила приручник 
„Поступак анализирања потреба за стручним усавршавањем“, 
као помоћно средство за органе државне управе и службе  
Владе у овом процесу. Служба за управљање кадровима 
спроводи анализу потреба за стручним усавршавањем у циљу 
припреме предлога годишњег програма општег стручног 
усавршавања државних службеника који усваја Влада. У пра-
кси се ова анализа састоји од неколико корака или поступака:

анализа стратешких документа како би се утврдиле при-•	
оритетне области усавршавања државних службеника;

континуирано праћење новина у законском окружењу •	
које се односе на рад државне управе;

анализа годишњих извештаја о оцењивању јединица за •	
кадрове у органима државне управе, тј. њиховог дела 
који се односи на потребе за стручним усавршавањем;

анкетирање државних службеника путем евалуационог •	
упитника на крају сваке обуке, као и на крају године, чиме 
се утврђује квалитет реализованих обука, као и будуће 
потребе за стручним усавршавањем;

редовна комуникација са контакт особама у органима •	
државне управе и прикупљање података о потребним 
знањима и вештинама државних службеника. 

Упоредна пракса – циклус 
стручног усавршавања

Планирање, спровођење и евалуација обука део 

су једногодишњег циклуса у свим институцијама 

земаља које су  биле предмет упоредне анализе. 

Процена потреба за обуком

Полазну основу за планирање обука чине закони, 

стратегије и други релевантни документи који су

на снази, али за процес планирања, такође, значајан 

извор представља и процена потреба за обукама 

за сва министарства и друге државне органе. Осим 

тога, значајан извор за планирање представљају 

и све врсте евалуација курсева и програма обуке.

Процена потреба за обукама врши се на различите 

начине. Један од начина је посредством мреже 

руководилаца људских ресурса или саветника 

који по захтеву дају информације о својим 

потребама институцијама које врше обуку, или, 

као део институционалне процедуре, институције 

које врше обуку организују радионице и семи-

наре за заинтересоване стране. Ове институције 

такође прикупљају информације и путем интер-

вјуа и састанака са руководиоцима унутрашњих 

организационих јединица и синдикалним вођама 

у различитим   министарствима  и  државним  

органима.  Други метод који се користи јесте 

електронска анкета за заинтересоване стране 

Понекад на процес планирања снажно утиче 

неопходност коришћења систематских обука, 

као инструмента за спровођење реформи или за 

стицање нових вештина, као што су на пример 

компјутерске вештине.

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

http://www.suk.gov.rs/srp/
http://www.suk.gov.rs/srp/
http://www.suk.gov.rs/srp/ 
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Пракса утврђивања потреба за обуком коју спроводи 
Канцеларија за европске интеграције базира се на посебно 
дизајнираном  упитнику (садржи 12 питања отвореног типа) 
који се шаље свим подгрупама у оквиру Стручне групе за 
координацију процеса приступања (укупно 35 подгрупа). 
Њиме се прикупљају мишљења и предлози стручњака за 
одређена поглавља о знањима и вештинама неопходним за 
напредовање ка ЕУ. Посебна верзија упитника шаље се и 
ЕУ јединицама у појединачним органима државне управе, 
а теме се ажурирају током године у сарадњи са подгрупама 
и руководиоцима унутрашњих јединица које се баве 
пословима везаним за европске интеграције.

Утврђивање потреба за стручним усавршавањем у 
појединачним органима државне управе засновано је 
искључиво на информацијама које су садржане у извештајима 
о оцењивању државних службеника, односно рубрици о 
предлозима за стручно оспособљавање и усавршавање 
државних службеника. 

Израда општег и посебног програма стручног 
усавршавања државних службеника

У складу са Законом о државним службеницима, стручно усавршавање заснива се на програмима којима се 
одређују облици и садржина стручног усавршавања и висина средстава за усавршавање. Постоје две врсте 
програма: програм општег стручног усавршавања и програм посебног стручног усавршавања државних 
службеника. Садржина програма није посебно прописана.

Програм општег стручног усавршавања државних службеника припрема се у складу са потребама за 
стручним усавршавањем државних службеника у свим органима државне управе и службама Владе и треба 
да представља синтезу знања и вештина неопходних за рад свих државних службеника, независно од органа 
државне управе у коме раде. Програм општег стручног усавршавања државних службеника доноси Влада 
сваке године на предлог Службе за управљање кадровима. Први Програм стручног усавршавања државних 
службеника Влада је усвојила за 2007. годину, и од тада се програм доноси сваке године у континуитету.

Упоредна пракса – садржај обука

Упоредна анализа показује да постоје велике 

разлике у садржају обука у државној служби 

изабраних европских земаља, с тим што постоје 

одређени „основни садржаји“ који су присутни 

у свим земљама, као што су: закони о државној 

управи и системима, обуке о лидерским вештина-

ма, управљање људским ресурсима, привредни 

систем/буџет, међународне вештине, знања и 

вештине везане за ЕУ, комуникација и медији. 

Већина земаља такође поседује програме обука 

који су осмишљени са циљем „развоја“ каријере. 

Такође, постоје велике разлике у трајању обука, 

при чему већина обука траје само неколико 

дана. Све институције надлежне за организовање

обука које су разматране у упоредној анализи, 

имају широк распон краткотрајних обука, али 

такође организују и дуже програме обука 

засноване на форми модула.  Ово се посебно 

односи на програме обука у области развоја 

лидерских  вештина. 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

http://www.srbija.gov.rs/ 
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Садржај Програма стручног усавршавања за 2009. годину

Садржај Програма стручног усавршавања који је реализован током 2009. године разврстан је у 12 тематских 
области (у загради се налазе и подаци о броју организованих обука/броју полазника):

Уставно уређење Републике Србије (6/81);•	

Уређење и послови државне управе  (8/110);•	

Службенички систем  (14/158);•	

Савремено управљање и руковођење у државној управи (23/236);•	

Пројекти у државној управи  (29/ 691);•	

Систем  јавних финансија (5/245);•	

Борба против корупције и јавност рада државне управе (13/184);•	

Подршка општим пословима државне управе (14/203);•	

Компјутерска писменост (21/238);•	

Страни језик (24/245);•	

Обука предавача у државној управи (3/42);•	

Ка Европској унији (19/278)•	 .

Програм посебног стручног усавршавања планира се и спроводи на нивоу појединачних органа и 
служби, а на основу претходно извршених анализа. Програм посебног стручног усавршавања државних 
службеника доноси руководилац државног органа на годишњем нивоу, према посебним потребама. 
Годишњи програми посебног стручног усавршавања треба да произилазе из годишњих програма општег 
стручног усавршавања и да се на њих надовезују.

Спровођење стручног усавршавања државних службеника

Служба за управљање кадровима надлежна је за спровођење програма општег стручног усавршавања 
државних службеника.

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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Обим активности Службе за управљање кадровима у 2009. 
години у вези са спровођењем стручног усавршавања

Укупан број учешћа полазника на свим обукама које је 
организовала Служба за управљање кадровима током 2009. 
године био је 2 396.  Како су неки полазници похађали више од 
једне обуке,  укупан број државних службеника који је похађао 
обуке је 1 502.  Обуке је држало 126 тренера. Било је укупно 155 
обука са 337  тренинг дана. Просечан број учесника обуке на 
једног тренера је 19. Просечан број учесника по обуци је био 
15. Просечан број учесника на једнодневним обукама је био 16. 
Број дана обуке по тренеру  био је 2,65. 

Предавачи које ангажује Служба долазе из органа државне 
управе, као и из других државних органа. Дописима Служба 
позива поједине органе да именују државног службеника 
који поседује стручност у одређеној области, после чега 
органи дају писмену сагласност за његово ангажовање. 
Трошкове ангажовања сноси Служба. Служба организује 
обуке предавача у појединој области (нпр. средњорочно планирање, ИПА програмирање) у сарадњи са 
појединим пројектима. За реализацију одређених програма обука ангажују се судије Уставног и Врховног 
суда Србије, представници невладиних организација и други. Трошкови њиховог ангажовања покривају се 
из различитих пројеката Службе или из других облика међународне сарадње. СУК поседује базу података 
предавача-експерата, са евалуацијама предавачких перформанси. 

Верификација завршених програма обука врши се потврдама о учешћу и сертификатима о успешно 
завршеном семинару. 

Канцеларија за европске интеграције реализује различите видове стручног усавршавања, од којих 
су најзаступљенији семинари, радионице и студијске посете на различите теме које су од значаја за 
процес европских интеграција. Такође, у сарадњи са партнерима, канцеларија организује и специфичне 
хоризонталне семинаре.  

Упоредна пракса – ангажовање  
пружалаца услуга обуке

Пракса је да институције које врше обуку обично 

не запошљавају своје тренере, него их ангажују из 

различитих институција, као што су универзитети, 

консултантске компаније, невладине организације, 

министарства и други државни органи. 

Већина институција има сопствени систем 

евалуације вештина и компетенција тренера, 

као и систем акредитације институција које 

врше обуку за њих, али и овде је Литванија 

изузетак. Одељење за државну службу у оквиру 

Министарства унутрашњих послова у Литванији 

процењује институције које нуде обуке државним 

службеницима. У Норвешкој се на основу 

Закона о јавним набавкама склапају уговори са 

тренерима, консултантским компанијама и другим 

институцијама које нуде обуке на тржишту. 
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Евиденција о реализованим активностима стручног усавршавања уредно се води кроз базу података у којој 
су садржане све важне информације (теме, учесници, институције итд). 

Обим активности Канцеларије за европске интеграције у 2009. години у вези са спровођењем стручног 
усавршавања

Самостално, али и у сарадњи са више домаћих и иностраних организација, Канцеларија за европске 
интеграције је током 2009. године реализовала или била суорганизатор великог броја различитих 
активности у вези са стручним усавршавањем. Организовано је 20 различитих семинара, 8 студијских 
посета и 3 радионице. Такође, Канцеларија је учествовала и у планирању 6 хоризонталних семинара 
из области европских интеграција које су реализовали Служба за управљање кадровима и Београдска 
отворена школа.  

Укупан број полазника ових видова стручног усавршавања током 2009. године износи 810 (не рачунајући 
хоризонталне семинаре и остале активности које Канцеларија није директно организовала, али је 
учествовала у њиховом планирању). С обзиром на то да су многи полазници  учествовали на неколико 
различитих активности у вези са стручним усавршавањем, укупан број учешћа полазника износи 2580.

Нa обукама које организује Канцеларија у претходном периоду учествовали су зaпослени у свим органима 
државне управе, Нaродној скупштини, Нaродној бaнци, Привредној комори Србије и судовима, а поједине 
семинаре пратили су и представници невладиног сектора и медија. Хоризонтaлнa обукa о ЕУ проширенa је 
нa шири круг држaвних службеникa, тј. не само на државне службенике који су директно укључени у послове 
у вези сa процесом придруживaњa ЕУ. Посебна пажња поклоњена је формирању група полазника из више 
државних органа који су надлежни за исте области (за тзв. међусекторске теме), а посебни програми били су 
намењени члановима подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања Европској унији.  

Процедура одређивања циљне групе полазника заснована је на достављању формалног позива државним 
органима за именовање службеника који ће узети учешће у неком виду стручног усавршавања. Поред 
тога, руководиоцима унутрашњих јединица у министарствима  које се баве пословима у вези са европским 
интеграцијама шаљу се позиви електронским путем како би активно узели учешће у идентификовању
полазника обука.

Канцеларија поседује базу података о предавачима, у којој су садржани и подаци о оцени њихових 
перформаси. Предавачи за семинаре о општим ЕУ темама (хоризонтални семинари) углавном су државни 
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службеници који су стручњаци у области европских 
интеграција (запослени у Канцеларији или други државни 
службеници од којих је највећи број међу начелницима 
ЕУ одељења у ресорним министарствима и члановима 
подгрупа), као и представници цивилног сектора, 
професори универзитета. За остале, специфичне секторске 
и међусекторске теме семинара, ускостручне теме у 
областима за које нема домаћих експерата, Канцеларија 
се ослања на стране предаваче, где се комбинују искуства 
старих и нових земаља чланица. 

Код појединих модула обуке на крају се додељују дипломе. 
Постоје две врсте диплома – за учествовање (за оне 
који семинар похађају али не излазе на тест – каквих је 
занемарив проценат) и за показано знање (А, Б, Ц оцене). 
Teжина тестова  је испитана, а на семинарима за преводиоце 
организовано је и снимање „стања пре“ (тестом знања 
такође) и „стања после“, што омогућава упоређивање и 
мерење наученог.

Што се тиче појединачних органа државне управе, 
капацитет за обављање послова стручног усавршавања 
је ограничен. У највећем броју случајева послови који се 
односе на стручно усавршавање садржани су у описима 
послова радних места који се баве и низом других послова, 
што ограничава могућност задужених службеника да се на 
одговарајући начин посвете пословима који се односе на 
стручно усавршавање. Такође, у највећем броју случајева не постоји евиденција о активностима у вези 
са стручним усавршавањем, нити се практикује систематична оцена њихових ефеката. На ограниченост 
капацитета утиче и низак ниво координације између унутрашњих организационих јединица које се 
баве људским ресурсима и оних које се баве пословима везаним за европске интеграције. Увођење 
новозапослених у задатке на пословима на којима су распорођени, што представља једну од области 
стручног усавршавања, у највећем броју случајева реализује се спонтано. 

Упоредна пракса – верификација 
обука

Завршене обуке се у скоро свим анализираним 

земљама верификују на два начина.

Први је да институције надлежне за спровођење 

обука издају сопствене сертификате/“дипломе“ 

на којима је наведена сврха и садржај обуке. 

Издавање сертификата обично није условљено 

полагањем испита, мада у појединим случајевима 

на крају програма обуке постоје и обавезни 

испити који могу обезбедити предности приликом 

напредовања у каријери.

Други начин верификације је такав да се 

поједини програми обуке спроводе као делови 

припреме за стицање академског степена. 

Сертификовање таквих обука усклађено је са 

стандардима стицања универзитетске дипломе 

и уобичајено подразумева полагање испита. 

Такве обуке организују или саме институције 

државне управе које су надлежне за обуку или 

државни службеници учествују на обукама које 

су организоване на универзитетима, при чему 

њихово учешће финансира послодавац.
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Оцењивање спровођења стручног усавршавања 

Оцењивање спровођења стручног усавршавања и примена 
стечених знања на радном месту нису посебно регулисани. 
Ове процесе тренутно је могуће пратити посредно кроз 
различите врсте докумената: годишње евалуације програма 
општег стручног усавршавања, евалуације извештаја после 
спроведених обука, извештаје о мерењу ефеката програма 
општег стручног усавршавања и сл. Ове документе Служба 
за управљање кадровима публикује као саставни део 
годишњих општих програма стручног усавршавања.

Пракса Службе за управљање кадровима је да на крају сваке 
обуке полазници оцењују поједине аспекте попуњавајући 
стандардизовани евалуациони упитник. Један део ових 
упитника односи се и на самопроцену знања учесника 
пре и после обуке. Код појединих обука (нпр. у области 
управљања пројектима) спроводи се тестирање знања 
полазника пре и после обуке како би се утврдио ниво 
напретка њиховог знања. Такође, путем стандардизованог 
„анонимног“ упитника, који се доставља електронском 
поштом репрезентативном узорку државних службеника 
који су учествовали у обуци, крајем претходне/почетком 
наредне године, врши се емпиријско испитивање ставова 
полазника о ефектима стручног усавршавања.  

Слично је и са праксом Канцеларије за европске интеграције. 
Сви семинари се евалуирају тако што учесници на крају 
обуке оцењују поједине аспекте попуњавајући евалуациони 
упитник. Поред тога, Канцеларија користи и упитник за 
предаваче којим они евалуирају организаторе и циљну групу 
учесника. Овај инструмент није анониман, али је и поред 
тога искуство показало да овај покушај дводимензионалног 
приступа може бити користан за унапређење процеса учења. 

Упоредна праксa – оцењивање 
обука

Оцењивање садржаја и квалитета обука које 
спроводе институције надлежне за обуку у 
изабраним европским земљама врши се углавном 
на три начина. 

Први начин је оцењивање од стране учесника 
на крају обуке, при чему се од њих тражи да дају 
своје генералне коментаре на обуку, да процене 
релевантност и квалитет садржаја обуке, методе 
обуке и рад тренера.

Други начин је процена и анализа од стра-не 
запослених у институцијама надлежним за 
спровођење обука, које се заснивају на њиховом 
стручном знању, искуству и стандардима.

Трећи и најсложенији начин оцењивања 
спровођења обука јесу процене реле-
вантности и квалитета обука у државној служби 
које се врше на бази истраживања, студија и 
разговора са представницима министарстава и 
других државних органа, било на нивоу редовне 
годишње процедуре или кроз повремене 
пројекте.  

Што се тиче евалуације резултата обуке, не 
постоје системи којима се евалуира начин на 
који се стечена знања и вештине примењују на 
радном месту. Од обуке се обично очекује да има 
позитиван утицај на радни учинак и да изазове 
разлику радног учинка, али је у пракси тешко 
непосредно пратити ту условљеност, изузев 
када су у питању обуке за стицање практичних 

вештина. 
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Као неформални инструменти евалуације коришћени су 
евалуативни разговори са полазницима, размена дописа са 
министарствима у вези са квалитетом организованих обука, 
укључивање „независних“ посматрача – волонтера и стажиста 
кроз њихову оцену квалитета обуке на којој су били присутни. 
Код појединих обука спроведено је тестирање стеченог знања 
полазника и организована је додела диплома.

V Финансирање стручног 
усавршавања
Законом о државним службеницима прописано је да се 
средства за стручно усавршавање обезбеђују у буџету 
Републике Србије. 

Служба за управљање кадровима располаже одређеним 
буџетом за активности стручног усавршавања, али ипак, 
трошкове за око две трећине обука до сада су сносили 
инострани донатори/пројекти. Слично је и са обукама које 
реализује Канцеларија за европске интеграције. Велики 
део обука финансиран је донација и пројеката у којима 
Канцеларија партиципира обезбеђивањем простора и 
техничке опреме за извођење обуке.

Упоредна пракса – финансирање 
обука

Генерално посматрано, обуке у државној 
служби свих анализираних европских земаља 
финансирају се из државног буџета. 

Не постоји уобичајена пракса којом се утврђују 
прецизне буџетске обавезе за финансирање 
обука, као што је дефинисање одређеног 
процента плате државних службеника у 
законима или уговорима. Таква пракса је 
запажена у појединим земљама, али то 
није правило. Такође, важно је напоменути 
да министарства и државни органи често 
имају сопствени буџет намењен за стручно 
усавршавање,  који им омогућава да купе обуке и 
од других институција, а не само од институција 
које су надлежне за спровођење обука у 
њиховој земљи. Понекад, поједини институти 
за обуку у државној служби наплаћују услуге 
од својих корисника. Када корисници услуга 
долазе из других делова државне управе, новац 
такође долази из државног буџета, али тада није 
директно издвојен за институције за обуку. 
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