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Предговор 
 

Поштована/и, 

Представљамо Вам приручник који је припремљен у оквиру пројекта 
„Програм обуке за локалну самоуправу – Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу (МДУЛС)“ који финансира Европска 
унија. Ова иницијатива усмерена је ка оспособљавању запослених у 
јединицама локалне самоуправе за адекватно преузимање нових 
дужности и одговорности проистеклих из процеса  децентрализације и 
интеграције Републике Србије у Европску унију.   

Приручник даје преглед практичних инструмената, као и добре праксе 
европских земаља у областима као што су реформа локалне самоуправе 
и европске интеграције, разумевање потреба за обукама и проналажење 
начина како да се оне задовоље, управљање људским ресурсима, 
организација и управљање обукама, стратешки менаџмент и управљање 
пројектним циклусом. 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу 
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Увод 
 

КОЈА ЈЕ СВРХА ОВОГ ПРИРУЧНИКА? 

Сврха приручника је да се запослени у јединицама локалне самоуправе 
упознају са практичним инструментима и примерима добре праксе која 
је усвојена у земљама Европе у областима као што су реформа локалне 
самоуправе и европске интеграције, разумевање потреба за обукама и 
проналажење начина како да се оне задовоље, управљање људским 
ресурсима, организација и управљање обукама, стратешки менаџмент и 
управљање пројектним циклусом. Приручник има за циљ да се 
запосленима пружи подршка у примени тих искустава у свакодневном 
раду.   

КОМЕ ЈЕ ПРИРУЧНИК НАМЕЊЕН? 

Приручник је пре свега намењен запосленима у јединицама локалне 
самоуправе, али  и свим другим заинтересованим странама.  

ШТА ОВИМ ПРИРУЧНИКОМ НИЈЕ ОБУХВАЋЕНО? 

Приручник је израђен у оквиру пројекта „Програм обуке за локалну 
самоуправу – Министарство за државну управу и локалну самоуправу 
(МДУЛС)“, у склопу којег је реализован пробни програм обуке, са 
циљем да се размотре теме, методологија и технике обуке за 
спровођење будуће стратегије обуке за запослене у јединицама локалне 
самоуправе, чија израда предстоји у наредном периоду.  

Приручником нису обухваћени сви аспекти рада локалне самоуправе и 
он нема за циљ да разради смернице за све функције и задатке који се 
додељују локалној самоуправи.  
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Ипак, приручник даје преглед практичних инструмената који могу да 
поједноставе и стандардизују рад запослених у јединицама локалне 
самоуправе. 

ШТА ПРИРУЧНИК САДРЖИ? 

Приручник је подељен у шест поглавља: 

Прво поглавље: „Европске интеграције и нови изазови у руковођењу 
локалном самоуправом“ разрађује питања која су од значаја за боље 
разумевање процеса реформи и процеса европских интеграција. 

Друго поглавље: „Дефинисање потреба локалне самоуправе и одабир 
опција за њихову реализацију“ указује на значај изградње 
кадровских капацитета услужно оријентисаних локалних 
самоуправа и уједно истражује могућности у том смеру. 

Треће поглавље: „Управљање кадровским потенцијалима“ се 
непосредно бави добром праксом у управљању кадровским 
потенцијалима. Намера је да се подржи инклузивна пракса у току 
целокупног процеса избора, пријема и оцењивања кадра. Други део 
је посвећен управљању успешношћу запослених и напредовању.   

Четврто поглавље: „Организовање обуке и руковођење обуком“  
приказује поједине кораке који могу да се примене у различитим 
фазама учења, као и дефиниције и примере процене потреба за 
обуком, планирање и конкретне технике спровођења обука.  

Пето поглавље: „Стратешко управљање“ приказује принципе 
стратешког управљања и њихову примену у процесу увођења 
пројеката и програмирања. У овом поглављу су такође описани и 
поједини кораци које треба спровести у изради пројекта.  

Шесто поглавље „Руковођење пројектним циклусом“ детаљно приказује 
фазе управљања пројектним циклусом које је Европска комисија 
усвојила у вези с претприступном помоћи.  
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Проф. др Стеван Лилић 

 
Eвропскe интеграцијe и 

нови изазови у 
руковођењу локалном 

самоуправном 

У процесу европских интеграција, Србија улаже велике 
напоре, како у томе да прилагоди своје законе и праксу 

стандардима ЕУ, тако и у планирању активности и већег 
броја програма и пројеката подршке локалним 

самоуправама, у вези са обуком и тренингом запослених. 
Циљ ових напора је подизање управљачког капацитета 

општина и стручног капацитета њених кадрова, у складу са 
стандардима  које предвиђа Стратегија стручне обуке 

запослених у локалним самоуправама, као део процеса 
интеграције у ЕУ.
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Eвропскe интеграцијe и нови  
изазови у руковођењу локалном 
самоуправом  
Иако Србија још нема формални статус кандидата за чланство у Европској унији (ЕУ), 
Европска комисија је оценила да Србија ипак поседује одговарајуће капацитете за 
успешну реализацију процеса интеграције у европске структуре у наредном периоду. Са 
тим циљем, Влада Републике Србије је, у октобру 2008. године, сачинила документ 
Национални програм за интеграцију Србије у ЕУ (НПИ), који треба не само да буде 
један од кључних докумената у овом процесу, већ и инструмент за координацију 
реформи на путу ка ЕУ. У том смислу, НПИ је и веома значајан инструмент Споразума 
о стабилизацији и придруживању (ССП) Србије ЕУ.  

  
За нашу земљу постоји посебна варијанта документа НПИ под називом Национални 
програм за усвајање Acquis Communitaire1 (ННПА). Acquis Communitaire (AC) се може 
разумети као „заједничко (правно) наслеђе“ европских земаља. ННПА имају све државе 
кандидати за чланство у ЕУ. Он дефинише развојне и стратешке циљеве, одговарајуће 
политике, реформе и мере потребне за реализацију тих циљева, утврђује детаљни план 
усклађивања законодавства и изградње институционалних капацитета и дефинише 
људске и буџетске ресурсе, као и фондове потребне за спровођење планираних 
задатака.  

Имајући у виду релативно кашњење Србије у процесу европских интеграција, 
неопходно је системски осмислити даље кораке Србије према ЕУ. 

У том контексту, планирају се и активности за спровођење већег броја програма и 
пројеката подршке локалним самоуправама, који се односе на обуку и тренинг 
запослених у општинским управама како би се ојачали њихови капацитети у креирању 
политика, припреми и имплементацији пројеката и програма, који се углавном 
финансирају из страних донација. 

Одлука ЕУ о преговорима за закључивање Споразума о стабилизацији и придруживању 
са Србијом донета је у априлу 2005. године (мада је процес одпочео још 2000. године у 
оквиру тадашње Савезне Републике Југославије, односно касније државне заједнице 
Србија и Црна Гора). Преговори о ССП са Србијом прекинути су у мају 2006. године 
одлуком Европске комисије, а обновљени су у јуну 2007. године. ССП је најпре 

                                                      
1 NPAA – National Programme for the Аdoption of the Acquis. 
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парафиран (новембар 2007), а коначно је потписан 29. априла 2008. године на састанку 
Савета за опште послове и спољне односе ЕУ у Луксембургу. Народна скупштина 
Републике Србије ратификовала је Споразум 9. септембра 2008, као и још један 
документ под називом Прелазни трговински споразум.2 

Народна Скупштина је у октобру 2004. године усвојила Резолуцију о придруживању 
Европској унији, у којој се истиче да је стратешко опредељење Србије чланство у 
Европској унији, а тадашња Влада је у јуну 2005. године усвојила Националну 
стратегију за приступање Европској унији, као тзв. кровни документ свеобухватног 
процеса европске интеграције. Тим документом се предвиђају активности које Србија 
треба да предузме у свим секторима свога друштва, политике и права да би до 2012. 
године била спремна да преузме обавезе које проистичу из чланства у Европској унији.  

Важно је да општине разумеју непосредну везу између остваривања својих 
потреба и квалификованих кадрова, који су у стању да дефинишу потребе, 
прибаве и управљају пројектима и остваре конкретне резултате. 

Иако без правне обавезе, Србија од 2004. године започиње процес хармонизације свога 
националног права са правом ЕУ, док потписивањем ССП 2008. године улази у нову 
фазу односа са Европском унијом. Имајући у виду релативно кашњење Србије у 
процесу европских интеграција, неопходно је системски осмислити даље кораке Србије 
према ЕУ. Спровођење ССП и преговори о приступању ЕУ, иако засновани на 
различитим правним основама, у суштини подразумевају исте напоре – усклађивање 
националног законодавства Србије са Acquis Communitaire, који су за Србију детаљно 
описани у овом НПИ.  

У НПИ се, између осталог, посебна пажња посвећује административним капацитетима 
и буџетским ресурсима који су потребни да би се одредбе Acquis Communitaire пренeле 
у домаће законодавство и да би се доследно спровеле планиране реформе. С једне 
стране, НПИ дефинише развојне и стратешке циљеве а, с друге стране, политике, 
реформе и мере потребне за реализацију тих циљева. Он, такође, утврђује детаљан план, 
временски оквир и приоритете усвајања законодавства и одређује органе одговорне за 
његову припрему. Предвиђено је да се реализација циљева из НПИ у потпуности 
оконча 2012. године, када би Србија требало да буде технички спремна да преузме све 
обавезе које проистичу из чланства у ЕУ.  

Општи оквири постављени у НПИ односе се и на нове изазове у управљању 
капацитетима, љуским ресурсима и дефинисању потреба на нивоу локалних заједница. 

 

                                                      
2 Види: Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и 
њихових држава чланица, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране, као и Закон о потврђивању 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, с једне стране, и 
Републике Србије, с друге стране, „Службени гласник РС“, број 83/08. 
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Дефинисање потреба 
локалне самоуправе и 

одабир опција за 
њихову реализацију 

За успешност реформи локале самоуправе у Србији, 
неопходно је најпре дефинисати потребе а затим и начине 

за њихову реализацију. Искуства европских земаља указују 
на очигледне трендове и приоритете у развоју и 

организовању локалне самоуправе. Неопходно је зато 
овладати новим методологијама и техникама дефинисања 

потреба и одабира опција.
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Дефинисање потреба локалне 
самоуправе и одабир опција за 
њихову реализацију 
Као што је већ истакнуто, иако Србија још нема формални статус кандидата за чланство 
у Европској унији (ЕУ), Европска комисија је оценила да Србија ипак поседује 
одговарајуће капацитете за успешну реализацију процеса интеграције у европске 
структуре у наредном периоду. Влада Републике Србије је, са тим циљем, у октобру 
2008. године сачинила документ са називом Национални програм за интеграцију Србије 
у ЕУ (НПИ), који треба не само да буде један од кључних докумената у овом процесу, 
већ и инструмент координације реформи на путу ка ЕУ. У том смислу, НПИ је и веома 
значајан инструмент за реалицацију Споразума о стабилизацији и придруживању 
(ССП) Србије и Европске уније. НПИ, између ослатог, посебну пажњу посвећује 
административним капацитетима и буџетским ресурсима који су потребни да би се у 
домаће законодавство преузеле одредбе Acquis Communitaire и доследно спровеле 
планиране реформе.3 С једне стране, НПИ дефинише развојне и стратешке циљеве а, с 
друге стране, политике, реформе и мере потребне за реализацију тих циљева. 
Предвиђено је да се целокупна реализација циљева из НПИ оконча 2012. године, када 
би Србија требало да буде технички спремна да преузме све обавезе које проистичу из 
чланства у ЕУ.  

Општи оквири постављени у НПИ односе се и на нове изазове у управљању 
капацитетима, љуским ресурсима и дефинисању потреба на нивоу локалних заједница. 
У том контексту се изазови које европске интеграције постављају пред локалне 
заједнице у Србији, између осталог, односе и на дефинисање потреба локалних 
самоуправа, као и на одабир опција за њихову реализацију. То је неопходно да би се 
створиле претпоставке за то да локалне заједнице буду успешне у подизању својих 
општих капацитета, посебно тзв. доброг управљања у складу са захтевима и изазовима 
са којима ће се локална самоуправа у Србији суочавати у предстојећем процесу 
европских интеграција.  

2.1 РЕФОРМА ДРЖАВНЕ И ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

У веома значајном докумету који носи назив Стратегија реформе државне управе у 
Србији (2004), између осталог, истакнуто је да је реформа државне управе сложен и 
дугорочан процес, посебно у земљама у транзицији, у којима је управа, и на централном 

                                                      
3 Acquis Communitaire (AC) се може разумети као „заједничко (правно) наслеђе“ европских земаља које 
треба преузети у домаће законодавство. Процењује се да тренутно има око 100.000 страница таквих 
докумената које треба превести и преузети у правних поредак Србије. 
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и на локалном нивоу, „по правилу слаба и оптерећена низом проблема нагомиланих 
током више деценија“. Реформа није само питање територијалне и административне 
расподеле надлежности у држави и локалним заједницама или само питање броја 
запослених, а још је мање скуп тренутних одлука мотивисаних интересима политичких 
партија на власти. Реформа управе на свим нивоима битан је услов за успех реформи у 
другим деловима друштва. Крајњи циљ реформски напора у оквиру структуре и рада 
управе јесте да се обезбеди висок квалитет услуга грађанима и да се у Србији створи 
таква државна и локална управа која ће значајно допринети економској стабилности и 
квалитету животног стандарда.  

Изазови које европске интеграције постављају пред локалне заједнице у Србији 
односе се на дефинисање потреба локалних самоуправа, као и одабир опција за 
њихову реализацију. 

Успешна реформа државне и локалне управе, с једне стране, мора да уважава 
историјски развој земље и њене карактеристике, али, с друге стране, реформа треба да 
буде усклађена са европским и светским кретањима. Најважнији светски трендови у 
развоју савременог друштва који имају утицаја на структуру државне и локалне управе 
и на положај јавног сектора данас су: 

• Прелазак са индустријског друштва на информацијско (ИТ) друштво. 

• Прелазак са националне економије на светску економију. 

• Прелазак са краткорочног на дугорочно планирање. 

• Прелазак од централизма ка децентрализацији. 

Полазећи од реформских процеса који су у току у другим европским земљама, посебно 
у новим чланицама ЕУ, уочава се да постоје одређени очигледни трендови у развоју и 
организовању државне и локалне управе „који се не могу избећи“ – између осталог: 

• Тражење оптималног нивоа законског регулисања јавног сектора са становишта 
јавног интереса. 

• Схватање државне управе као јавног сервиса грађана, а не као пуког 
инструмента власти. 

• Деконцентрација државне управе на централном нивоу и делегација власти са 
централног ка нижим, односно локалним нивоима и децентрализација са циљем 
да се јавне услуге приближе грађанима. 

• Промене у односу државне управе према грађанима, приватном пословном 
сектору и цивилном сектору (невладине организације) које се постижу већом 
ефикасношћу у раду, јачањем правне сигурности, ефикаснијом применом закона 
и ефикасним санкционисањем учињених пропуста, већом отвореношћу и 
јавношћу у раду, пре свега доступношћу информација о свом раду и сл. 
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• Примена нових метода у управљању у државној управи и локалној самоуправи, 
пре свега променама у функцијама и организацији рада, доношењем одлука и 
мотивацијом јавних службеника. 

• Дефинисање потреба рационализације и изналажење оптималног начина 
организације обављања јавних послова, са оптималним бројем извршилаца, уз 
оптималне трошкове. 

• Креирање механизама контроле и одговорности, посебно прецизно дефинисање 
механизама контроле државне управе према локалној самоуправи. 

• Развој и примена информационих технологија у области државне управе  
(е-управа). 

2.2 УСЛУЖНО ОРИЈЕНТИСАНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Локална самоуправа је у служби грађана. Она је одговорна за развој локалне заједнице. 
Према Закону о локалној самоуправи (2007): „Локална самоуправа је право грађана да 
управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално 
становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама 
локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да, у 
границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој 
надлежности и од интереса за локално становништво.“ (чл. 2) 

С једне стране, локална самоуправа за свој рад и стање у локалној заједници одговара 
грађанима политички, правно и морално, али, с друге стране, грађани очекују добро 
управљање (good governance) и квалитетне јавне услуге (good public services). Због тога 
локална самоуправа мора постићи највиши ниво остварења ових захтева, тако што ће 
се политички усмерити ка тзв. услужно оријентисаној локалној самоуправи, која 
остварује опште интересе својих грађана и друштва у целини. То подразумева да се 
напусте превазиђени концепти управе као инструмента политичке власти са задатком 
да појединачне или групне интересе оствари на штету општих интереса. Истовремено, 
локална самоуправа мора повећати квалитет свог рада, ефикасност управљања и 
стандарде пружања јавних услуга. То захтева организационо, кадровско и посебно 
вредносно редефинисање схватања потреба локалне заједнице, као и јасне критеријуме 
за одабир одговарајућих решења и опција за њихову реализацију.  

Крајњи циљ реформских напора је да се обезбеди висок квалитет услуга 
грађанима и створи таква државна и локална управа која ће допринети 
економској стабилности и квалитету животног стандарда.  

У упоредном искуству се истиче „седам приоритета“ локалне самоуправе у повећању 
капацита својих кадрова ради остваривања доброг управљања и пружања 
квалитетнијих јавних услуга: 

• Оријентација ка савременом знању и способностима, укључујући и знања у 
области организовања (organization development), стратешког планирања 
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(strategic planning), дефинисања политике (policy-making), руковођења 
(leadership and management), финансирања (budgeting and financial management) 
и кадровске политике (staff development). 

• Међуопштинска сарадња, укључујући и управљање ограниченим ресурсима, 
локални привредни развој, управљање отпадом итд. 

• Упознавање са институцијамa ЕУ, могућностима приступа развојним 
фондовима и процедурама (нпр. ИПА), знање језика (посебно енгеског) и др. 

• Изградња капацитета за примену нових облика правне регулативе и радних 
стандарда (нпр. у области управљања отпадом, заштите животне средине, 
здравствене заштите, финансирања и пореских обавеза итд.). 

• Промена вредносних ставова и понашања, са циљем да се изграде услужно-
оријентисане јавне службе и комуникација са грађанима. 

• Укључивање грађана у локалне развојне пројекте, посебно жена и омладине. 

• Транспарентност и одговорност ради стицања поверења у изборне и 
професионалне кадрове локалне самоуправе. 

На локалном нивоу „добро управљање“ у пружању јавних услуга грађанима има 
посебан значаја јер је локална самоуправа у непосредном и свакодневном додиру са 
грађанима. Општинска (односно градска) управа представља први ниво пружња јавних 
услуга. У оквиру локалне самоуправе грађани треба да се осећају као „власници“ јавне 
политике која се остварује на локалном нивоу, тј. грађани морају имати уверење да 
могу утицати на формулисање и остварење најважнијих питања локалне заједнице, као 
и да могу слободно позивати функционере и службенике на одговорност. 

2.3 ДЕФИНИСАЊЕ ПОТРЕБА И ОДАБИР ОПЦИЈА 

Да би се постигли основни циљеви реформе, укључујући и стандарде доброг управљања 
и услужне оријентације, пред локалне самоуправе се постављају и нови изазови, 
посебно у виду овладавања методологијама и вештинама дефинисања потреба и 
одабира одговарајућих опција и солуција.  

Између осталог, у дефинисању потреба и одабиру, локалне заједнице би морале 
посебно обратити пажњу на то да: 

• Одаберу одговарајуће моделе организационе структуре (у мери у којој то 
нормативни оквири допуштају). 

• Јасно дефинишу процедуре и надлежности (пре свега на основу политичких 
докумената, стратегија развоја и општих правних акта). 

• Израде детаљан и прецизан опис послова свих општинских институција и 
организационих инфраструктура. 

• Уведу нове методологије и технике у дефинисању потреба – дефинисање 
овлашћења, опис послова, спајање сродних послова, увођење у нове послове. 

• Уведу у праксу метод одлучивања „можадане олује“ (brainstorming). 
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• Уведу у праксу рад у групама. 

• Успоставе најбоље организационе оквире. 

• Уведу управљање на основу постигнутих резулата, уз употребу индикатора 
остварених циљева, индикатора личног успеха, планирања каријере итд. 

• Уведу у праксу метод „одређивање стандарда“ (benchmarking). 

• Уведу у праксу стандарде ЕУ за добро управљање (нпр. при аплицирању за 
претприступне фондове). 

Може се разликовати неколико нивоа дефинисања потреба. С једне стране, дефинисање 
потреба се може односити на глобални (централни) ниво, као што су, рецимо, правни 
оквири, усвојене политике, могуће корекције стратегија развоја и сл. С друге стране, 
дефинисање потреба се може односити на локални ниво, као што су, рецимо, 
општинска организациона структура, правне и друге (техничке) процедуре, локални 
ресурси, односи централне и локалне власти, односи између појединих органа или тела 
у општини итд. Коначно, дефинисање потреба се може односити и на индивидуални 
ниво, као што су лична својства и квалификације запослених у локалној управи, радна 
етика, мотивација, перспективе у каријери и сл.  

Дефинисање потреба са циљем да се изграде капацитети локалне самоуправе игра 
посебну улогу у повећању опште ефикасности система (локалне управе) у целини. Ради 
унапређења организације и рада институција локалне самоуправе, непходно је 
израдити детаљну функционалну анализу, која би, између осталог, обухватила и 
области приоритетног усавршавања (рецимо, утврдити оптималан број запослених 
лица, потребу и временски распоред програма тренинга стручњака одређеног профила, 
пројектовати предрачун трошкова итд.). 

Одређивање стандарда (тзв. benchmarking) има посебан значај у процесу дефинисања 
потреба јер се на основу тога одређује у којој мери се постављени циљеви остварују у 
процесу изградње локалних капацитета. То се постиже на основу резултата 
дефинисаних потреба и пројекције резултата, али исто тако и на основу међусобног 
упоређивања општина различитог нивоа развоја и величине, успешности руковођења и 
ефикасности у остваривању резултата општинске управе (нпр. у пружању јавних 
услуга), продуктивности, квалитета и благовремености у остварењу постављених 
задатака (услуга) и сл. 

При дефинисању потреба за изградњу капацитета локалне самоуправе посебно место 
заузимају индикатори. Разликујемо неколико основних врста индикатора. Тако, инпут 
индикатори (in-put indicator) су они који се односе на врсту и количину финансијских и 
људских ресурса који су коришћени у реализацији одређеног програма активности. За 
разлику од тога, на основу аутпут индикатора (out-put indicator) утврђује се количина 
остварених „производа“ и пружених „услуга“, односно однос између „радног 
оптерећења“ (workload) и расположивих ресурса. Индикатор резултата (result indicator) 
обухвата квантитет и квалитет рада, укључујући и то у којој су мери резултати рада у 
складу са потребама грађана и локалне заједнице у целини. Индикатор ефикасност 
(cost-effectiveness indicator) указује на то у којој мери локална самоуправа остварује 
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резултате у пружању јавних услуга, посебно у квалитету услуга у поређењу са 
ангажованим финансијским и људским ресурсима итд. 

На основу изнетог и имајући у виду општу стратегују реформе државне и 
локалне самоуправе, услужну оријентисаност и стандарде доброг управљања, 
може се рећи да је дефинисање потреба за изградњу капацитета нова 
реформска функција локалне самоуправе. Из тих разлога, неопходно је да 
локалне самоуправе у Србији овладају одговарајућим новим методологијама и 
техникама дефинисања потреба и одабира опција. Локална самоуправа мора 
преузети иницијативу у дефинисању својих потреба, посебно са становишта 
остваривања интереса грађана и локалне заједнице у целини. У ту сврху, 
локална самоуправа, између осталог, треба да дефинише програме обуке на 
основу којих ће остварити претпоставке за развој кадровских капацитета 
који ће бити у стању да утврде и дефинишу потребе локалне заједнице, као и 
да донесу квалитетне одлуке о томе коју опцију треба одабрати. 
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Управљање кадровским 

потенцијалима 

Управљање кадровским потенцијалима треба да буде 
усредсређено на питања везана за запослене. Оно обухвата 

низ активности, као што су управљање успешношћу и 
напредовањем запослених, њихово стручно усавршавање, 
као и системски приступ изградњи капацитета. То између 

осталог, подразумева и регрутовање и пријем кадрова, 
одређивање услова за рад на радном месту, као и његов 

опис, утврђивање показатеља успешности и оцењивање 
запослених.
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Управљање кадровским 
потенцијалима  
3.1 ДЕФИНИЦИЈЕ 

Управљање кадровским потенцијалима представља организациону функцију која је 
усредсређена на запослене, на питања као што су управљање њиховом успешношћу,  
организациони развој, зараде, запошљавање, безбедност, општа добробит, бенефиције, 
њихова мотивација, комуникација, администрација и обука.  

Управљање кадровским потенцијалима обухвата низ активности, а кључно је да 
одлучите о томе какве су ваше кадровске потребе и да ли треба да ангажујете 
независног извођача послова или да запослите некога да бисте подмирили те потребе,  
да ангажујете и обучите најбољи кадар, обезбедите да тај кадар даје одличне резултате, 
бавите се питањима успешности запослених и обезбедите да кадровска и управљачка 
пракса буду у складу с различитим прописима.   

Активности обухватају и приступ питањима као што су бенефиције и зараде, 
евиденција о запосленима и кадровска политика.  

Развој кадровских потенцијала је област којом је обухваћен шири дијапазон активности 
да би се обезбедио развој кадра унутар самих организација, нпр. напредовањем, 
учењем/обуком, организационим развојeм итд.  

Кад је реч о учењу, развој кадровских потенцијала може да обухвати интерну групну 
обуку или обуку појединаца, курсеве организоване изван организације или менторство 
и усмеравање од запослених вишег ранга, са циљем да се оствари жељени циљ, 
захваљујући којем ће бити унапређена успешност појединца.  

3.1.1 Најважнији принципи управљања кадровским потенцијалима  

Управљање кадровским потенцијалима постаје покретачка снага непрекидног 
усавршавања и развоја који су кључни за опстанак. То значи да су општинама потребни 
делотворни оквири за управљање кадровским потенцијалима и њихов развој да би се 
запосленима обезбедило да имају мотивацију, организацију, стручност и прилику да 
остваре добру локалну управу.   

Руководиоци треба да знају да управљају кадром тако да их подстакну да остварују 
најбоље резултате.   

У теорији и пракси се наводи да су основни услов за успешно управљање кадровским 
потенцијалима, у склопу кога је могуће остварити циљеве, следећи принципи:  

• ефикасна и делотворна организациона структура, 
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• јасан опис послова и потреба које се односе на резултате рада и извештавање, 

• стандардизација успешности запослених, 

• редовно оцењивање успешности запослених, 

• лична одговорност за поједине задатке,  

• надзор који спроводи линијски руководилац,  

• редовна интерна комуникација, 

• правично и непристрасно учешће у развоју кадровских потенцијала, 

• подршка развоју кадра. 

3.1.2 Најважније активности на плану управљања кадровским потенцијалима  

Функција управљања кадровским потенцијалима обухвата спровођење следећих 
активности, које су представљене у виду релевантних процедура:  

• управљање успешношћу запослених и организациони развој, 

• регрутовање, избор и пријем кадра,  

• оцењивање запослених и развој кадровских потенцијала. 

3.1.3 Кадровски руководилац  

У зависности од величине организације, кадровски руководилац је задужен за све 
функције које имају везе с потребама и активностима организације и запослених, чиме 
су обухваћене и следеће посебне надлежности: развој кадровских потенцијала, 
организациони развој, комуникација, управљање успешношћу запослених, усмеравање, 
препоруке у вези с политиком, плате и бенефиције, изградња тима, односи међу 
запосленима, руковођење. 

3.2 ОДГОВАРАЈУЋА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, ЈАСНИ ПРОЦЕСИ И 
НАДЛЕЖНОСТИ 

Организациона структура представља формални систем радних односа у оквиру једне 
организације, који указује на односе између различитих позиција које заузимају 
руководиоци и запослени у процесу извештавања. 

Да би се остварили делотворни и ефикасни радни резултати, организациону структуру 
треба размотрити на адекватан начин, успостављајући јасну поделу одговорности за 
извршавање функција и задатака међу одређеним ентитетима. Сви запослени треба да 
буду упознати с потребама и начином на који треба да одговоре на њих. 

Структура организације одређује начин на који она делује. Структура организација 
може да се успостави на разне начине:  
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• према функцији (у случају јединица локалне самоуправе основне функције су 
утврђене законом); 

• према географском подручју (север, југ итд.); 

• према службама (кадровска/информатичка служба, служба за пружање услуга 
клијентима / за односе с јавношћу итд.); 

• према мултидисциплинарним тимовима (нпр. тим за пројекат 1, тим за дотације 
/социјалне дотације, накнада за превоз итд.). Тимови представљају најновији вид 
организационе структуре будући да су настали у 20. веку.    

Организациона структура се често представља у виду дијаграма или графикона.  

Свака целина у организационој структури треба да уведе свој опис посла. То је списак 
одређених општих задатака или функција, као и додељених обавеза. Осим описа посла 
за организационе целине, утврђује се и опис посебних послова и радних места.  

Потребе организације које су битне за остваривање њене мисије уводе се 
успостављањем хијерархије функција, задатака и активности; затим се они расподељују 
ради њиховог извршавања под надлежношћу одређеног нивоа организационе 
хијерархије (службе, јединице, одељења, позиције и радног места).   

На следећој слици представљена је структура надлежности у испуњавању мисије 
организације. Организационе структуре се распоређују на извршавање одређених 
задатака, у зависности од нивоа који у хијерархији заузимају.  

Слика 3.1 Преношење надлежности у оквиру организационе структуре 

 

3.3 Управљање успешношћу запослених и напредовање  

Свака промена – иновација у управљању проузрокована је променама у непосредном 
окружењу. Остваривање резултата и квалитет јавних услуга постају приоритет влада 

Организација  

Службе 

Јединице / одељења /  
тимови 

Позиције / Радна 
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Мисија 

Функције  
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задаци 
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већине европских земаља, што се изузетно цени, тако да иновације које значе 
побољшање квалитета јавних услуга уживају велику подршку. 

3.3.1 Управљање успешношћу запослених  

Успешност организације зависи од успешности њених запослених. Свака организација 
треба да обезбеди кадрове, запослене на основу њихових заслуга, у оном броју који је 
довољан за планирање за будућност, управљање организацијом, ангажовање 
заинтересованих страна и пружање услуга какве се од добре локалне управе и очекују.  

Успешност појединца представља нешто више од пуког познавања закона. Она зависи  
од личног става: запослени треба да желе да служе својим заједницама и морају активно 
да настоје да унапреде своју успешност. Запослени ће морати да остваре више од 
минималних, законом предвиђених стандарда; биће им потребна стручност да би 
остварили високе стандарде у јавним службама, а локално становништво и локалне 
организације то треба да почну да очекују од њих. Мораће да дају све од себе.  

Управљање успешношћу запослених постаје саставни део активности у организацији; 
сматра се да је то средство за спровођење иновација, ефикасан рад и добро управљање; 
оно повезује појединце, а и организационе јединице, са циљем да се остваре очекивани 
и планирани резултати.  

Управљање успешношћу запослених је процес у коме се процењује напредак у 
остварењу унапред утврђених циљева. То је повезивање појединачних циљева са 
циљевима организације и обезбеђивање да појединци буду саслушани зато што је то 
важно за организацију, али то је и развијање вештина људи како би достигли свој 
потенцијал за остваривање личних амбиција и уједно повећали своју ефикасност, 
делотворност и продуктивност.  

Управљање успешношћу запослених тесно је повезано са оцењивањем успешности, које 
је засновано на мерењу успешности према релевантним показатељима. У принципу, 
оцењивање успешности и остварених резултата врши се периодично.   

Мерењем успешности могу да се утврде проблеми које треба решавати, као и 
активности које позитивно утичу на успешност. Њиме се унапређује интерна 
комуникација међу запосленима, али и екстерна, међу организацијама и њиховим 
клијентима и заинтересованим странама; осим тога, оно може да помогне да се 
оправдају активности и пропратни трошкови.   

Анализа успешности на основу показатеља помаже да се схвате статус и делотворност 
организационог система и система управљања и омогућава да се открију могућности за 
побољшања и њихово спровођење.  

Управљање успешношћу запослених је систематски процес; тај систем обухвата следеће 
фазе: 



3 Управљање кадровским потенцијалима 

 19 

• планирање задатака и утврђивање циљева, што се односи и на успешност 
појединаца и тима; ово се ради при изради описа радног места, показатеља 
успешности, критеријума оцењивања успешности и плана личног развоја;  

• праћење успешности запослених на основу показатеља успешности; процена 
успешности путем њене анализе и оцењивања запослених;  

• изградња капацитета за остваривање успешности; ова фаза обухвата активности 
развоја кадровских потенцијала;  

• рангирање успешности у процесу оцењивања успешности, 

• награђивање добрих резултата рада усвајањем могућности за напредовање.  

Интегрисани систем управљања успешношћу запослених обухвата утврђивање 
показатеља успешности, система прикупљања информација и процене степена 
успешности, као и система напредовања на основу резултата успешности.  

Принципи интегрисаног система управљања успешношћу су следећи:  

• уводе се општи, посебни и крајњи циљеви успешности, као и релевантни 
показатељи, на основу функција и задатака који се додељују одређеним 
целинама у организационој хијерархији;  

• праћење успешности обухвата прикупљање информација о остваривању 
успешности и почиње на самом дну структуре;  

• оцењивање успешности се спроводи у току анализе успешности на свим 
нивоима управљања. 

Слика 3.2 Пример интегрисаног система управљања успешношћу  
запослених 
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 Aнекс 3.1 Процедура 
утврђивања показатеља 
успешности запослених  

Показатељи успешности треба да буду конкретни, 
мерљиви, остварљиви, релевантни и реални у погледу 
рокова; они се уводе према називу – дефиницији, полазном 
и квантификованим циљу, опису извора или временском 
интервалу у коме се мерење врши. 

Примери показатеља успешности запослених:  

• време које је потребно за обављање одређеног посла,  

• број запослених који су ангажовани,  

• број решених случајева, 

• број организованих обука,  

• смањење трошкова путем иновација / усвајања нових технологија,  

• смањење времена путем иновација / усвајања нових технологија итд. 

3.3.2 Напредовање  

Управљање успешношћу запослених и напредовање су врло блиски. Управљање 
успешношћу запосленима омогућава да виде какав напредак остварују у обављању свог 
посла. То их мотивише.   

На основу резултата успешности, који се огледају у степену у коме су показатељи 
успешности достигнути, појединци стичу извесне бенефиције које утичу на њихово 
напредовање. Резултати и бенефиције се уносе у план личног развоја. 

Бенефиције запослених могу да буду, али не морају да се сведу искључиво на неке од 
следећих мера:  

• обезбеђивање места за паркирање у кругу организације,  

• добијање службеног возила на коришћење,  

• додатак на плату за одећу,  

• додатак на плату за животно осигурање,  

• накнада за превоз, 

• постављање на виши положај, 

• веће новчано вредновање (плата или бонус), 

• учешће у обуци која се веома цени (стручна обука или учење страног језика, на 
атрактивном месту),  

• додатак за годишњи одмор.  



3 Управљање кадровским потенцијалима 

 21 

   Aнекс 3.2 Процедура 
регрутовања и пријема 
кадра  

3.4 НЕОПХОДНЕ ВЕШТИНЕ И ИСКУСТВО, СИСТЕМАТСКИ ПРИСТУП 
ИЗГРАДЊИ КАПАЦИТЕТА 

Изградња капацитета се често односи на развијање одређене вештине или способности 
запослених (стручно усавршавање кадра) или организације (организациони развој), као 
и релевантног окружења (развој институционалног и правног оквира).    

Суштински је интерес сваке институције да обезбеди делотворан и ефикасан рад, за шта 
треба да постоји кадар с потребним вештинама и способностима.   

Зато се сматра да развој кадровских потенцијала представља најважније питање којим 
свака организација треба да се позабави. Развој кадровских потенцијала је процес у 
коме се појединцима пружа прилика да развију разумевање и вештине и дођу до 
информација, знања и обуке, који ће им омогућити да делотворно обављају свој посао, 
на добробит организације.    

Развој кадровских потенцијала спада у надлежност кадровског руководиоца, који мора 
да буде покретачка снага у обезбеђивању потреба организације и запослених 
(напредовање), али и промотер иновативних процедура у управљању и изградњи 
капацитета.   

У надлежности кадровског руководиоца треба да буду бар следећи задаци: 

• регрутовање кадра, 

• питања спецификације радног места, 

• питања везана за опис радног места, 

• управљање оцењивањем запослених, 

• управљање развојем кадровских потенцијала (план личног развоја, напредовање, 
учешће у обуци и њено планирање итд.). 

3.4.1 Регрутовање, избор и пријем кадра  

Системом регрутовања, избора и пријема кадра загарантована је примена 
транспарентне процедуре пријема кадра, која почива на начелу конкуренције засноване 
на стручним и функционалним квалитетима кандидата.  

Кадровски руководилац је задужен да реши питања у вези 
са одређеним радним местом, односно он га одобрава и 
евидентира.  

Он обавља целокупну екстерну комуникацију при регрутовању и пријему кадра.  

Процедура регрутовања, избора и пријема кадра обухвата следеће фазе: 

• објављивање слободних радних места (ажурирање услова / описа / 
спецификације радног места),  

• прикупљање и прелиминарна оцена молби (радних биографија и мотивационих 
писама), 
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 Анекс 3.3 Образац за 
опис радног места  

• успостављање конкурсне комисије – услов за спровођење ове фазе представља 
избегавање сукоба интереса, 

• процена кандидата и надзор тока састанка на коме комисија процењује 
кандидате,  

• предлагање кандидата директору организације,  

• пријем кандидата и додела уговора с описом посла.  

3.4.2 Услови за рад на радном месту  

Нормативни и конкретни услови које треба испунити за рад на одређеном радном 
месту утврђују се уз сагласност директора организације, као и уз помоћ релевантног 
обрасца. То може да буде засебан документ или саставни део описа радног места.   

Стандардни модел обрасца у коме се наводе услови за рад на одређеном радном месту 
изгледа овако: 

Слика 3.3 Модел обрасца у коме се наводе услови за рад на радном месту 

Служба:  
Назив радног места:  
Природа  правног односа:  
Најнижа стручна спрема потребна за радно 
место:  

Најниже звање потребно за радно место:   
Минимално радно искуство потребно за радно 
место:  

Административна категорија:  
Позиција у јединственом класификатору:  

Стручна спрема:  
  

Искуство:  
  

Личне вештине:  
 

Остали посебни услови:  

3.4.3 Опис радног места  

Опис радног места је писана изјава у којој се описују 
дужности, обавезе, најважнији допринос и резултати који 
се траже од дате целине и радног места, као и позиција у 
структури извештавања.  

Опис радног места се заснива на објективним информацијама до којих се долази 
анализом,  на разумевању компетенција и вештина које су потребне за извршавање 
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 Aнекс 3.4 Процедура 
годишњег оцењивања 
запослених  

 Aнекс 3.5 Образац за 
извештај о успешности 
запослених  

задатака и потребама организације од којих зависи њено обављање посла. Описом 
радног места се јасно утврђују и наводе обавезе, а садржи и информације о радним 
условима, средствима и опреми који се користе, неопходним знањима и вештинама, 
као и позицији у односу на остала радна места. 

3.4.4 Оцењивање запослених  

Оцењивање се спроводи попуњавањем обрасца за оцењивање и обухвата 
самооцењивање запосленог (лица које се оцењује) и оцене линијског руководиоца 
(руководиоца задуженог за оцењивање).  

Слика 3.4  Шематски приказ оцењивања запослених 

 

Оцењивањем успешности запослених обухваћена је једна календарска година.  
Целокупан надзор организације оцењивања поверен је кадровском руководиоцу.  

Резултати оцењивања се уносе у стандардне обрасце које потписују запослени који се 
оцењује, руководилац задужен за оцењивање и контролни орган. Контролни орган је 
обично линијски руководилац у односу на руководиоца задуженог за оцењивање.  

Степен у коме су остварени планом предвиђени циљеви, најважнија задужења наведена 
у опису радног места и надлежности процењује се на основу система рангирања који 
предлаже руководилац задужен за оцењивање. Коначну сагласност на систем 
рангирања даје контролни орган. Напредовање запосленог који се оцењује заснива се 
на резултатима овог рангирања.  

Оцењивање запослених на основу оцењивања њихове успешности обухвата следеће 
фазе: 

• израда и усаглашавање плана личног развоја на 
почетку периода, 

• провизорни састанак на средини периода, 

• завршни састанак и одлучивање о рангирању свеукупне успешности запосленог 
на крају периода, те усаглашавање плана личног развоја за наредни период. 

Привремено и завршно оцењивање запослених обухвата следеће фазе: 

• кадровски руководилац утврђује питања везана за 
оквир за оцењивање,  

• анализа успешности запослених на основу 
показатеља успешности,  

 
Самооцењи- 
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које добија од 
контролног 
органа  
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 Aнекс 3.6 План личног 
развоја  

 Aнекс 3.7 Упитник за 
запослене којима 
престаје радни однос  

• анализа извршавања плана личног развоја,  

• руководилац задужен за оцењивање / извештавање оцењује запослене, 

• запослени који се оцењује анализира резултате оцењивања и даје изјаву о томе,  

• контролни орган контролише резултате оцењивања. 

Структура плана личног развоја обухвата: 

• личне податке,  

• полазну тачку за усавршавање (где се налазим, како 
сам се рангирао/ла на последњем оцењивању 
запослених), 

• крајњи циљ усавршавања (где треба да будем/где бих желео да будем) и мере за 
остваривање овог циља (едукација, обука, студијска путовања итд.). 

3.4.5 Запослени којима престаје радни однос 

Престанак званичних правних односа утврђен је законом.  

Кадровски руководилац има обавезу да обави незваничан разговор са запосленим пре 
него што оде да би саслушао његове/њене разлоге за 
подношење оставке.   

Запосленима може да се понуди да попуне упитник за 
запослене којима престаје радни однос, који треба да 
допринесе унапређењу праксе управљања кадром. 
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Јан Валент 

 
Организовање обуке и 

руковођење њоме 

Развој кадровских потенцијала значи обезбеђивање да 
одговарајући кадар буде на располагању за изршавање 

задатака. Због тога се најпре утврђују потребе за обуком 
запослених, након чега се она планира и организује, кроз 
интерну (усмеравање и менторство) или екстерну обуку. 
Многобројне су методе и технике за спровођење обуке а 

неки међу њима су презентација, „мождана олуја“ 
(brainstorming), и одређивање стандарда (benchmarking) у 

зависности од конкретних потреба, утврђених у годишњем 
плану обуке.

 

 

4 
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 Aнекс 4.1 Процедура 
процене потреба за 
обуком  

Организовање обуке и  
руковођење њоме  
Развој кадровских потенцијала представља оквир за обуку и развој запослених, путем 
едукације, са циљем да се остваре дугорочне потребе организације и циљеви у каријери 
појединаца, као и да и будући и садашњи послодавци искористе потенцијал запослених 
за унапређење успешности појединаца и група у организацијама.   

Циљ развоја кадровских потенцијала јесте да обезбеди да одговарајући кадар (тј. 
мултидисциплинарни радни тим који поседује одговарајућу стручност) буде на 
располагању и да буде распоређен за извршавање одређених задатака, као и да 
запослени поседују одговарајуће вештине и искуство, да буду у потпуности обучени, да 
их има довољно и да буду у довољној мери квалификовани.    

Руководиоци ће, дакле, обављајући своју кадровску функцију, морати да дефинишу 
буџет и изграде локални оквир за обуку, с јасном политичком и управљачком 
одговорношћу на вишим положајима, са годишњим планом и програмом обуке и 
извештавањем о томе, као и о капацитетима који ће, по потреби, наручити и спровести 
обуку и обезбедити преношење знања у оквиру саме организације, истовремено на 
најбољи могући начин користећи постојећу стручност запослених у оспособљавању 
других. Обуку ће тако покретати захтеви локалне управе, а не интереси оних који је 
пружају. 

Развој кадровских потенцијала у оквиру „организације која учи“ подразумева следеће 
активности: 

• процену потреба за обуком,  

• израду плана обуке и договарање с тим у вези,  

• организовање обуке и учешће у њој, 

• снимање и процену обуке (поуке за даље планирање).  

4.1 ПОТРЕБЕ ЗА ОБУКОМ  

Да би се спроводили адекватни програми учења, утврђује 
се потреба за обуком запослених и израђују сe и спроводе 
одговарајући годишњи програми обуке.  

Системом развоја кадровских потенцијала треба да се усклади обука чији је циљ 
стручно усавршавање с обуком чији је циљ напредовање.  
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Циљ обуке је да се запослени упознају с принципима и праксом који су повезани са 
административним послом, као и да даље унапређују знања и вештине са циљем да се 
развије капацитет за пружање услуга.  

Обука запослених представља приоритет политике управљања кадровским 
потенцијалима и њиховог развоја.  

Циљ опште обуке је развијање стручних вештина и/или подизање нивоа стручности 
запослених у извршавању задатака.  

Посебна обука се утврђује на основу оцењивања успешности запослених (реализације 
договорених циљева, степена извршавања дужности и показаних професионалних 
компетенција). 

Обука запослених представља приоритет политике управљања кадровским 
потенцијалима и њиховог развоја: 

• Потребе за обуком се процењују једном годишње, у оквиру годишњег 
оцењивања успешности запослених.  

• Потребе за обуком се наводе у плану личног развоја сваког запосленог, који се 
израђује на основу резултата оцењивања.  

• Обуку запослених који су тек почели да раде организује ментор или „тренер 
усмеривач“, кога на период од шест месеци (колико и траје пробни период) 
именује директор организације.  

4.2 ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ  

Обука је једна од основних активности у изградњи и развоју капацитета. Од запослених 
се тражи да похађају обуку онда када њихове вештине и знања не испуњавају захтеве; 
таква ситуација може да се догоди када се уводе нови послови и задаци и када се 
спроводе нове процедуре са којима запослени треба да буду упознати.  

Такође, врло чест разлог за похађање специјалистичке обуке су иновације у 
управљачкој пракси и обављању послова.  

Обука запослених кошта па зато треба да се планира. Процена потреба за обуком се 
обично спроводи пре него што се захтеви за обуку коначно уобличе у плану обуке. Ово 
је задатак за кадровског руководиоца који од запослених треба да прикупи захтеве за 
обуку у оквиру процеса процене запослених, да обезбеди средства и сачини годишњи 
или вишегодишњи план обуке, у зависности од тога колико је она хитна (проблем који 
треба одмах решити = хитне потребе за обуком, средњорочне/дугорочне потребе за 
обуком, нпр. курс страног језика).     

Захтеви за обуку се уносе у план личног развоја сваког запосленог.  

Захтеви за општу обуку се формулишу према радним местима, док се они за 
специјалистичку обуку прилагођавају појединцима.  
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 Aнекс 4.2 Процедура 
организовања интерне 
обуке  

У реализацији обуке могућа су два приступа:  

4.2.1 Интерна обука  

Овај приступ се често користи и популаран је када се у 
оквиру саме организације спроводи стална или ad hoc 
обука. Запослени с више искуства, знања и вештина 
обучавају оне с мање искуства, знања и вештина или тим 
који је задужен за спровођење промена обучава остале запослене итд. Интерна обука 
обухвата усмеравање и менторство.  

Интерна обука може да обухвати и неколико презентација добре праксе и иновација, 
као и знања „инструктора“, који се такође именује у оквиру саме организације. Уводни 
састанци те врсте могу у оперативном смислу да се планирају и одржавају када год је то 
погодно.  

Презентација нових знања полазника радионица и семинара који се одржавају ван 
организација често много помаже у разматрању учешћа других запослених у сличном 
виду обуке.  

Циљ обуке је да се запослени упознају с принципима и праксом повезаним с 
административним послом, као и да даље унапређују знања и вештине са 
циљем развоја капацитета за пружање услуга.  

Интерна обука може да се организује и умрежавањем или сарадњом са другом 
организацијом са сличним надлежностима.  

4.2.1.1 Усмеравање  

Усмеравање представља методу упућивања, давања инструкција и обучавања. Именује 
се „тренер усмеривач“ или ментор да би тек запосленој особи или другом одабраном 
особљу често или свакодневно помагао у обављању посла. Да би се овај вид обуке 
успешно реализовао, треба утврдити план усмеравања.  

План усмеравања обухвата: 

• одређивање теме,  

• активности које треба спровести,  

• избор технике/а, 

• временски оквир за спровођење. 

4.2.1.2 Менторство  

Менторство подразумева комуникацију и почива на међусобном односу ментора и 
запосленог кога он обучава. Ментор је вероватно неко ко је већ „био тамо и радио 
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 Aнекс 4.3 Процедура 
израде годишњег плана 
обуке  

нешто слично“. Он може да примени низ приступа као што су нпр. усмеравање, обука, 
разговор, саветовање итд.   

4.2.2 Екстерна обука  

Екстерна обука може да буде привлачнија варијанта за запослене, зато што се обука 
организује у простору изван организације. Колико пута ће се обука организовати, 
зависи, наравно, од расположивих средстава. Годишњим планом обуке обухваћено је 
утврђивање приоритета у екстерној обуци – теме обуке и учешћа запослених.  

Кадровски руководилац је задужен за планирање и реализацију обуке; процедура с тим 
у вези обично обухвата следеће: 

• на тржишту се траже организације које држе обуку, као и планови и видови 
обуке; 

• анализирају се планови личног развоја, бира се одговарајућа обука за запослене 
и одређују запослени који ће похађати изабрани вид обуке; постиже се договор и 
израђује се годишњи план обуке;  

• организује се похађање обуке и уносе релевантни подаци у план личног развоја; 

• организује се интерно оцењивање обуке као вида повратних информација 
неопходних за будуће планирање.  

У многим организацијама се примењује добра пракса да запослени који заврше 
екстерну обуку обавештавају остале колеге о њеном садржају, преносећи на њих тек 
стечена знања или вештине. 

4.3 ГОДИШЊИ ПЛАН ОБУКЕ  

Кадровски руководилац је задужен за израду и 
представљање годишњег плана обуке запослених, као 
резултат годишњег оцењивања успешности запослених.  

Планом треба да буду обухваћени:  

• теме/приоритети, 

• календар деловања,  

• поступци које треба спровести у вези с обуком;  

• запослени који треба да похађају обуку.  

Према садржају, обука се дели на:  

• обавезну обуку за запослене који су тек почели да раде; 

• обуку повезану с извршавањем непосредних задатака у складу с описом радног 
места;  

• обуку повезану с компетенцијама предвиђеним за одређено радно место; 

• обуку повезану с напредовањем. 



4 Организовање обуке и руковођење њоме 

 31 

Пре него што руководилац донесе одлуку о томе ко ће од запослених похађати обуку, 
он мора да анализира:  

• појединачне планове за обуку; 

• оцењивање свеукупне успешности;  

• учешће запосленог на сличној обуци у текућој години; 

• радно искуство које је запослени стекао/ла на садашњем радном месту; 

• будући потенцијал запосленог на основу оцењивања успешности;  

• вештине запосленог да обучава друге; 

• искуства запосленог у пружању повратних информација остатку особља о 
садржају спроведене обуке и добијеног материјала.  

4.4 ТЕХНИКЕ ОБУКЕ  

У хијерархији различитих улога и надлежности за развој кадровских потенцијала, а 
нарочито за процес учења, могу се применити следеће технике и улоге, при чему свака 
има одређену сврху и подразумева одређене претпоставке:  

Табела 4.1 Улоге и технике обуке  
 

Улога  Tренер Инстру-      
ктор 

Руководи-
лац обуке  

Консул-
тант  

Шеф 
кадровске 
службе  

„Тренер 
усмери-
вач“ 

Кљ
уч
ни

 
из
ра
з 

 „Учење у 
коме се 
активно 
учествује” 

„Преношење 
знања” 

„Зближавање 
људи”; 

„стварање 
услова за 

разумевање”  

Објашњава, 
упућује  

Спецификаци-
ја посла  

 
Стручно 

усавршавање 

Пружа 
повратне 

информације 
о успешности 
запослених  

Те
хн
ик
е 

 Анализа 
случајева  

 
Вежбе  

 

Презентација 
 

„Постављају се 
питања да би 
се утврдили 
приоритети и 
потребе” 

 
“Утврђују се 
одговарајући 
одговори на те 

потребе ” 

Претражи-
вање 

интернета 
(одређивање 
стандарда) 

  
Давање 

препорука у 
вези с  

 литерату-
ром, људима 

с којима 
треба 

разговарати, 
местима која 

треба 
посетити   

Процедуре за 
селекцију  

 
Побољшање 

метода 
управљања  

Помаже да се 
особа 

припреми и за 
спровођење 
договорене 
активности, и 
за размишља-

ње и 
достављање 
повратних 

информација 
о њој  

Л
ич

не
 

ка
ра
кт
е-

ри
ст
ик
е 

 

 
Организа-
ционе 

способно-
сти и 

способност 
запажања   

 

 
Вештина 

комуникације  
 

Дијагностичке 
способности и 

умеће 
опхођења с 
људима  

Образована 
особа са 
добрим 
везама  

Умеће 
опхођења с 
људима  

Хијерархија и 
осетљивост  
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Од величине и структуре организације зависи које ће улоге бити успостављене у оквиру 
ове мреже за учење. Cвака организација треба да именује запослене који ће се бавити 
управљањем кадровским потенцијалима. У случају умрежавања ca сличним 
организацијaма и неки други видови обуке могу да се уведу. У крајњем случају, може да 
се ангажује нека професионална организација за пружање одређених услугa обуке. 
„Тренер усмеривач“ и ментор се обично именују у оквиру саме организације. 

У овом делу су наведени примери неколико метода и техника спровођења обуке, а 
нарочито кораци које треба узети у обзир уколико се на семинарима или радионицама 
користе презентације, као и „мождана олуја“ (brainstorming) у решавању проблема и  
одређивање стандарда (benchmarking) у анализи случајева и вежбама. 

4.4.1 Презентација  

Ова техника се веома често користи када је потребно да се одржи обука за велики број 
запослених. Презентација изискује строгу и прецизну припрему и спровођење како би 
сви били задовољни начином на који је обука реализована. 

За успешну презентацију потребно је размотрити и спровести следеће: 

• шта треба да се прикаже: у овој фази се представља тема која се обрађује; 

• коме треба да се презентује: ово питање је изузетно важно за разматрање 
наредних фаза, а односи се на представљање циљне групе (група) обуке; 

• ко ће водити презентацију: избор одговарајућег тренера или инструктора који 
поседује релевантну стручност представља први корак у организацији успешне 
активности учења; мултидисциплинарни тим предавача је често најбоље решење 
– имена изабраних предавача треба да се наведу када се полазници позивају на 
обуку;  

• како презентација треба да се изведе: сценарио презентације треба да буде 
занимљив и за полазнике и за предавача. Ово питање се често доводи у везу са 
средствима која су на располагању, са техником и опремом који се у 
презентацији користе, бројем предавача који може да се ангажује итд.;   

• где треба да се одржи презентација: за одржавање обуке треба одабрати лепо и 
пријатно место, до кога се лако долази и где постоје неопходне услуге.  

4.4.2 Мождана олуја (brainstorming) 

„Мождана олуја“ је метода групног креативног размишљања, која има циљ да подстакне 
стварање великог броја идеја за решавање проблема.  

Процес мора да обухвати следеће: 

• постављање проблема (треба изабрати само један проблем уколико желимо да 
сесија буде успешна);  
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• основне информације (кратак приказ проблема са циљем да се учесници 
заинтересују); 

• одређивање вође групе и секретара (први води дискусију и подстиче учеснике да 
предлажу идеје за разматрање проблема, док други прикупља и бележи те идеје); 

• избор учесника (креативност треба да буде кључни услов када се размишља о 
томе ко треба да учествује у „можданој олуји“);  

• списак питања за расправу (припрема се унапред, заједно с подсетником); 

• вођење сесије (вођа групе треба да подстиче учеснике да искажу своје идеје и 
прекида/зауставља дискусију која није ефикасна); 

• доношење и усаглашавање закључака (ради решавања проблема). 

4.4.3 Одређивање стандарда (benchmarking)  

Одређивање стандарда је процес упоређивања трошкова, времена трајања пројектног 
циклуса, продуктивности или квалитета одређеног процеса или методе с онима који 
представљају општеприхваћени стандард вредности или најбољу праксу. То је најлакши 
начин за стицање и преношење знања или вештина који се већ успешно примењују.   

Одређивање стандарда је и најприкладнија техника која се примењује у учењу, анализи 
случајева и вежбама.  

Да би био успешан, процес одређивања стандарда мора да обухвати следеће: 

Слика 4.1 Шема одређивања стандарда – фазе 
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Јан Валент 

 
Стратешко 
управљање 

 

Стратешко управљање је један од инструмената (техника) 
које је Европска комисија усвојила у програмирању и 

спровођењу стратегија и политике Европске уније. To je 
процес утврђивања мисије, визије и циљева организације, 

израде политике и планова. У доношењу важних 
стратешких одлука, Европска комисија препоручује 

детаљно разматрање важних елемената овог процеса −  
утврђивање мисије и циљева, проучавање окружења, 

формулисање стратегије, спровођење стратегије и процена 
и контрола − и даје јасане инструкције за разумевање сваког 

од ових елемената.

 

 

5 
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Стратешко управљање  
5.1 СТРАТЕШКО ИЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ  

To je процес утврђивања мисије, визије и циљева организације, израде политике и 
планова, често у виду пројеката и програма, који имају за циљ остваривање ових 
циљева, а затим и процес доделе ресурса за спровођење политике и планова, пројеката 
и програма.   

Стратешко управљање подразумева израду, процену и спровођење одлука стручњака 
различитих профила које ће организацији омогућити да оствари своје дугорочне 
циљеве.  

У начелу, циљеви се представљају заједно са регулативним (правила и инструменти) и 
институционалним оквиром, као и са списком активности које треба спровести да би се 
дошло до жељених производа и резултата.  

Слика 5.1  Шематски приказ процеса стратешког управљања  
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−

Мисија 

Визија 

Општи и посебни 
циљеви 

Стратегија 

Програмирање/пројекти 

План активности 

ПИРАМИДА СТРАТЕГИЈЕ  
(од врха наниже) 

Стратешко управљање се односи на вештину планирања – то је један од инструмената и 
једнa од техника које је Европска комисија усвојила у програмирању и спровођењу 
стратегија и политике Европске уније. Пре него што се донесе нека стратешка развојна 
одлука, треба размотрити следећих пет главних елемената овог процеса:  

• утврђивање мисије и циљева,  

• проучавање окружења,  

• формулисање стратегије,  

• спровођење стратегије и 

• процена и контрола.  

Мисија и визија су специфичне за сваку организацију и указују на њену сврху и 
колективне дугорочне циљеве (претварање визије у оперативне циљеве).  

Мисија јединица локалне самоуправе утврђена је законом и она је иста за све јединице. 
Визија може да се разликује јер одражава специфичне услове, статус развоја или 
приоритете одређене јединице. Њоме се описују амбиције за будућност, а при том се не 
прецизирају средства помоћу којих тај жељени циљ треба да се оствари. Сваки вид 
развојног планирања треба да буде у складу с мисијом и визијом организације.   

Утврђивање општих, посебних и осталих циљева – најважнији резултат утврђивања 
стратешког плана извршавања и стратешког планирања, након што се прикупе 
неопходне информације, јесте утврђивање циљева организације на основу њене 
дефиниције визије и мисије.   

Општи циљ је нешто чему се дугорочно тежи у одређеном временском периоду. Мора 
да буде конкретан и реалан.  

Дугорочни циљеви утврђени стратешким планирањем претварају се у активности које 
ће омогућити остваривање општег циља путем оперативног планирања.  

          Слика 5.2 Пирамида стратегије 
Одређивање приоритета у остваривању 
циљева такође представља питање које је 
специфично за сваку организацију; 
приоритети се разматрају на два нивоа: 

• према томе да ли претходе један 
другом – у обзир се узима одређен 
ред или след којим се ствари 
дешавају, који је већ прихваћен или 
делимично остварен (обрађене 
ставке, услуге пружене корисницима 
итд.);  

• према значају или хитности – на 
основу вредности или значаја који се 
унапред приписују различитим 
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догађајима и људима.  

Приоритети се у стратешком управљању утврђују на основу темељне анализе ситуације, 
као и општих и посебних циљева које треба остварити; приоритети, које треба 
разматрати с локалног, односно регионалног или националног становишта, треба да су 
у складу са развојним одлукама. 

Стратешко управљање je вештинa планирања. 

Утврђивањем приоритета поједностављује се целокупан процес програмирања када се 
разматра спровођење важних пројеката у првој фази или првој години вишегодишњег 
програмирања. 

Проучавање окружења применом неколико различитих анализа помаже да се схвати 
тренутни статус проблема и да се разраде стратегија и претпоставке развоја.  

Постоје два популарна поступка која се често користе у проучавању окружења: 

• Екстерни – PEST анализа – анализа политичких, економских, социјалних и 
технолошких фактора ради процене макроекономског окружења. Изузетно је 
важно да се у обзир узме политички фактор онда када промена на власти после 
избора може да има (позитиван или негативан) утицај на планирање.  

• Интерни – SWOT анализа – анализа јаких страна, слабости, шанси и опасности – 
користи се у анализи ситуације и формулисању мера ради ублажавања слабости 
и пружања подршке јаким странама и шансама за остваривање утврђених 
циљева.  

Формулисање стратегије за дугорочни и средњорочни период ради реализације циљева 
треба да обухвати анализу посебних и осталих циљева који су изабрани за дати период 
планирања; уводе се посебни, као и остали циљеви од стратешког значаја (општи 
циљеви), или одређени циљеви који треба да буду остварени у краћем временском 
року, обично спровођењем одређеног програма или одређених пројеката.   

Када се формулише стратегија, мора да се уради кратак приказ и да се усагласе оквири 
за спровођење, чиме треба да буде обухваћена и надлежност појединих целина, као и 
вид комуникације (интерна или екстерна) и функције надзора и контроле. 
Институционални оквир организације која није сложена може да буде сасвим 
једноставан и њиме треба да буду успостављене надлежне функције/позиције или 
тимови.  

На пример, једноставан институционални оквир може да се састоји од директора 
пројекта, руководиоца или координатора пројекта, рачуновође и ревизора, те особља 
задуженог за спровођење, односно надзор над спровођењем плана активности.  
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 Aнекс 5.1 Дрво 
проблема 

Капацитети за управљање и спровођење такође морају да се узму у обзир, а треба да се 
утврде и претпоставке неопходних капацитета за управљање и спровођење 
(обезбеђивање потребног особља, знања и вештина). Обично се одређују и потребе за 
обуком и планови обуке да би се одговорило на потребе капацитета.  

Финансирање  је од пресудне важности за сваки успех – при формулисању стратегије 
морају да се узму у обзир расположива средства, док систем вишегодишњег планирања 
омогућава утврђивање најважнијих потреба и раздвајање захтева за финансирање.  

Европска комисија примењује вишегодишње планирање у спровођењу највећег броја 
активности.  

Инструменти и правила, као и целокупан регулативни оквир, морају да буду познати да 
би стратегија могла да се спроведе. У одлучивању  и обављању послова мора да се 
обезбеди потпуна транспарентност, као и делотворност и ефикасност у спровођењу 
стратегије.   

Транспарентност изискује прецизно праћење и процену активности које се спроводе, 
производа и резултата до којих се дошло. Треба да се успостави и систем праћења и 
процене, којим се обезбеђују претпоставке за извештавање (што обухвата и 
информатичку подршку) и контролу.  

5.2 ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОБЛЕМА И ЦИЉЕВА   

5.2.1 Анализа, шематски приказ и решавање проблема  

Решавање проблема је циљ стратешког управљања. Сваки проблем (питање које треба 
да се разради) решава се спровођењем једног или групе пројеката (програма).   

Темељна анализа представља кључ за успешно решавање проблема. Приказ проблема у 
виду дрвета веома често се успешно користи у анализи и пребацивању проблема у 
разумљив приказ циљева у виду дрвета циљева, који помаже да се представи „пројекат“ 
чијим спровођењем се проблем решава. 

Дрво проблема  

Дрво проблема је инструмент за представљање 
свеобухватног, додуше поједностављеног, погледа на 
узрочно-последичне односе датог проблема. Дрво 
проблема, иза кога следи израда дрвета циљева, пружа 
основу за дефинисање пројеката и програма.  

Дрво циљева  

Дрво циљева је инструмент за представљање циљева пројекта у виду хијерархијске 
структуре. Њиме је обухваћено представљање свеукупног/општег циља (остваривање 
одговарајућег утицаја), посебних циљева/резултата (сврха пројекта) и активности/ 
задатака (обезбеђивање производа) које треба спровести да би се проблем решио. 
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5.2.2 Од израде дрвета проблема до израде дрвета циљева и пројекта  

Представљено је шест корака који се узимају у обзир у изради пројекта (од израде 
дрвета проблема до израде дрвета циљева и пројекта), којим треба да се реши проблем. 
Они обухватају следеће: 

Слика 5.3 Поступак претварања − дрво проблема у дрво циљева  

 

Слика 5.4 Шест корака у изради пројекта  

 

• Први корак – дефинисање проблема (не у смислу да не постоји решењe, већ у 
смислу анализе постојећег негативног стања) 

o избор заинтересованих страна; ко су праве заинтересоване стране када је 
у питању дати проблем,  

o разматрање сугестија током креативне расправе да би се утврдило шта је 
проблем; заинтересоване стране разматрају велике проблеме, 

o приказ проблема, сваког посебно, 

o утврђивање искључиво постојећих, стварних проблема, а не измишљених 
или будућих,  

 
• Други корак – избор једног проблема који ће занимати заинтересовану страну  

o постизање договора о проблему,  

o уколико договор није могућ – креативна расправа о неком другом 
проблему.  

 
• Трећи корак – израда дрвета проблема  
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o утврђивање непосредних/директних узрока,  

o утврђивање непосредних/директних последица,  

o приказивање узрочно-последичног односа,  

o анализа дрвета проблема, провера да ли је ваљано и потпуно,  

o даља разрада узрока и последица,  

o договор заинтересованих страна.  
 

• Четврти корак – израда дрвета циљева  

o претварање дрвета проблема у дрво циљева; почети одозго,  

o проблеми: ако је А узрок, онда је Б последица,  

o циљ: X је средство за остваривање Y, 

o анализа циљева уколико су реални и неопходни,  

o уношење тог односа у дрво. 
 

• Пети корак – aлтернативни вид анализе  

o елиминација циљева / нису пожељни или могући / обухваћени 
реализацијом,  

o утврђивање могућих алтернативних решења и договор о стратегији 
деловања,  

o разговор о алтернативним решењима.  
 

• Шести корак – избор стратегије активности  

o процена изводљивости алтернатива,  

o избор и постизање договора око једне алтернативе, оне која највише 
вреди, 

o спровођење неопходних измена у трошковима, предностима, 
вероватноћи остваривања циљева итд.,  

o представљање циљева за матрицу логичког оквира. 
 
Израда пројекта  

Пројекат је основна компонента стратешког управљања и планирања јер представља 
проблем који треба да се реши спровођењем неколико активности у ограниченом 
временском периоду и с ограниченим ресурсима.  
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  Aнекс 6.2 Матрица 
логичког оквира  

    Слика 5.5 Шема описа пројекта  
Европска комисија је у стратешком 
планирању усвојила приступ заснован на 
логичком 
оквиру; у том 
приступу, опис 
пројекта може 
да буде у виду матрице логичког оквира. 

Поједини нивои пројектних циљева 
представљених у дрвету циљева преносе се 
на матрицу; овде они представљају 
очекивани утицај, резултате и производе 
пројекта.  

Да би се пројекат формулисао на 
одговарајући начин, у матрицу се уносе и 
показатељи праћења и процене.  

Усвајањем приступа заснованог на 
логичком оквиру, извршена је стандардизација процеса израде пројекта. 

Израда пројекта може да се прикаже на примеру једног еколошког проблема: 

 

 

Дрво проблема: Ако је проблем недостатак чисте воде:  

• узроци такве ситуације могу да буду лоше стање система водоснабдевања и 
недовољна средства за његово одржавање, или недовољан број прикључака на 
систем, или бирократски начин управљања водом; 

• последица тога може да буде висок проценат обољевања, који може да доведе 
до високог процента смртности одојчади или ниске продуктивности радника и 
малих зарада. 

Дрво циљева: Поменути проблем (недостатак чисте воде) може да се реши 
спровођењем одређеног пројекта са следећим циљевима:  

• општи циљ таквог пројекта био би „побољшање квалитета живота“,  

• посебан циљ био би „обезбеђивање довољне количине чисте воде“,  

• очекивани производ пројекта био би „проширење постојећег система 
водоснабдевања“ (већи број прикључака), док ће се 

• утицај пројекта огледати у „већој продуктивности радника и већим зарадама“, 
као и „нижој стопи смртности одојчади“;  

• списак активности које треба спровести треба да обухвати тражење средстава, 
пројектовање проширеног система водоснабдевања, радове на проширивању 
система водоснабдевања, те усвајање нове радне праксе у одржавању система 
водоснабдевања.  

Прој 

Општи 
циљеви  
(утицај 

Посебни циљеви  
(сврха пројекта) 

Резултати  
(производи пројекта) 

Активности које треба спровести  
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5.3 СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ КАО ПРИСТУП У ПРОГРАМИРАЊУ  

Сврха програмирања је да се утврде најважнији развојни циљеви и приоритети и на тај 
начин обезбеди релевантан, могућ оквир за програмирање, у склопу кога могу да се 
утврђују и припремају програми и пројекти. За сваки приоритет се уводе стратегије у 
оквиру којих се узимају у обзир поуке проистекле из претходних искустава.  

Програмирање представља најважнију фазу управљања пројектним циклусом пошто 
обухвата аналитички рад неопходан за одређивање стратегија, приоритета, општих и 
осталих циљева које треба остварити, као и оквира за реализацију развоја (Слика 6.2).  

Када је реч о помоћи Европске уније, стратешко програмирање (документ о стратегији 
земље) чине вишегодишњи индикативни плански документи (национални 
индикативни програм) и годишњи или вишегодишњи програми.  

Запослени у јединицама локалне самоуправе треба да буду упознати с праксом 
стратешког управљања. 

Сврха националног индикативног програма је да усмерава планирање и утврђивање 
пројеката одређивањем ограниченог броја приоритетних области, као и циљева и 
резултата који треба да буду остварени.  

У програмирању може да се усвоји пројектни приступ (програм се заснива на 
пројектима) или секторски приступ (програм се заснива на секторима); најчешће се 
примењује комбинација оба приступа. 

Следи шема програмирања помоћи Европске уније.  

Показатељи (види матрицу логичког оквира) праћења и процене успешности 
пројекта треба да буду:   

• дужина водоводних цеви,  

• број становника који ће се служити новим системом водоснабдевања,  

• продуктивност радника или повећање зарада. 
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Слика 5.6 Шема програмирања 

 

Државни програми обухватају оперативне програме (секторске или регионалне 
оперативне програме) који се деле на осе приоритета, мере и пројекте. Пројекти се 
обично спроводе кроз један или више уговора. 

Запослени у јединицама локалне самоуправе треба да буду упознати с праксом 
стратешког управљања и управљања пројектним циклусом, пошто се оно примењује у 
управљању највећим делом развојних средстава.  

Слика 5.7 Стандардна структура  
оперативних програма (OП)  

 

-

OП 

Осе 
приор.

Мере  

Приоритети 

Уговори 

Пројекат Пројекат Пројекат Пројекат 

 
Државни програми 

Национална и 
секторска 
политика  

Развојна политика (EУ) 
 и  

стратегија земље  
(документ о стратегији земље) 

Приоритети и 
програми 

недржавних актера  
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Пример оперативног програма је Програм прекограничне сарадње Хрватске и Србије  
2007−2013; њиме су обухваћена два приоритета, при чему је први представљен на 
следећи начин: 

Приоритет бр. 1: Одржив друштвено-економски развој  

Свеукупни приоритетни циљ је унапређење одрживог развоја прекограничног региона 
ефикасним коришћењем привредног потенцијала региона, у синергији с одговарајућим 
коришћењем природних ресурса, којим се они не угрожавају, чиме се обезбеђује 
очување биоразноликости у региону.    

 

Мера 1.1 Економски развој  

Овом мером ће се подстаћи редовна интеракција између фирми у свим деловима 
прекограничног региона: стварањем мрежа фирми; развојем услуга за давање подршке малим и 
средњим предузећима и заједничким приступом тим услугама; заједничким пласманом и 
промоцијом на домаћем тржишту и тржишту ЕУ; подстицањем иновативности путем сарадње 
малих и средњих предузећа с организацијама за истраживање и развој; разменом знања и 
искустава и одабраном инвестицијом у пословну инфраструктуру.  

 

Мера 1.2 Заштита животне средине  

Овом мером ће се подржати активности са циљем јачања свести о еколошким питањима и 
заједничким акцијама да би се обезбедило да се подручјима од изузетног природно-еколошког 
значаја управља на начин који ће им омогућити да издрже притисак изазван развојем туризма а 
да при томе не изгубе на вредности.  

 

Мера 1.3 Од људи за људе  

Овом мером ће се подстаћи контакти, комуникација и сарадња локалних заједница и локалних 
организација/агенција у прекограничном региону, нарочито кад је реч о пружању подршке 
женама и маргинализованим групама (незапосленим младим људима и лицима с 
инвалидитетом), демократији на локалном нивоу и развоју грађанског друштва.  

У оквиру претходно поменутих мера, биће уведени посебни пројекти ради остваривања 
приоритетних циљева. Пројекти ће се спроводити тако што ће се с успешним кандидатима 
потписивати уговори.   
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Сергеј Анагности 

 
Руковођење пројектним 

циклусом 
 

Руковођење пројектним циклусом је комплексан и 
креативан процес. Да би се омогућио практичан приступ 

овој области, на основу искустава добре праксе, одабран је 
приступ Европске комисије. Након што дефинише појам 

пројекта, овај приступ разликује пет фаза у његовом 
остваривању, а успоставља и јасне принципе и правила за 

управљање пројектним циклусом. Он такође нуди детаљна 
упутства о корацима који прате различите фазе пројектног 

циклуса, од докумената неопходних за његово планирање и 
реализацију, до критеријума за коначну евалуацију.
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Руковођење пројектним циклусом 

Земље у транзицији, њихов друштвени и политички систем, као и њихова привреда и 
економија, налазе се у стању сталних промена и повећане неизвесности. Прекорачења 
буџета, велика кашњења, нереално планирање, као и немогућност да се на тај начин 
планирани резултати и остваре свакодневна су појава у свим секторима.  

Стручњаци задужени за управљање пројектима у таквим условима најчешће се 
суочавају са два различита, наизглед супротстављена утицаја. С једне стране су упорни 
заступници метода и праксе из  прошлости („тако се одувек радило“), које су некада 
давале резултате, али су временом превазиђене. С друге стране се налазе заступници 
нових технологија и савремених метода, са искуством стеченим у раду за билатералне 
донаторске агенције, међународне финансијске институције или Европску комисију.  

Ипак, обе групе су важне за успешну реализацију пројекта. Jедни због искуства, а други 
због знања у примени савремених технологија. Стога, током реализације пројекта, 
пројектни тим мора да сарађује и са једнима и са другима; чланови пројектног тима 
треба ефикасно да комуницирају и детаљно анализирају и разматрају све добијене 
предлоге. Имајући то у виду, као и политичке и економске услове у локалним 
самоуправама у Србији, овај посао захтева додатну вештину и стручност. 

Важно је зато стручњацима – професионалцима обезбедити практичан и прагматичан 
приступ управљању пројектима, на основу потврђених искустава добре праксе. Такав 
приступ ће омогућити и олакшати испуњење свих захтева и изазова које управљање 
пројектима собом носи.  

Због тога је, као најсврсисходнији, одабран приступ  Европске комисије у руковођењу 
пројектним циклусом, нарочито имајући у виду опредељење Владе Републике Србије да 
земљу прикључи Европској унији. 

6.1 ПРИСТУП ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ РУКОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ 

Руковођење пројектим циклусом је комплексан и креативан аналитички процес, који 
обухвата преговарање о одлукама које су прихватљиве за све заинтересоване стране. За 
успешно управљање пројектним циклусом изузетно су значајне вештине тимског рада, 
преговарања и комуникације, као и уважавање и разумевање политичког и економског 
окружења у коме се одлуке доносе.  

Изразом руковођење, односно управљање пројектним циклусом, описује се управљање 
активностима и процедурама помоћу којих се доносе одлуке током животног циклуса 
једног пројекта.  



Програм обуке за локалну самоуправу – Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС) 

 50 

Пројекат је низ активности које се спроводе ради остварења унапред одређеног циља, у 
унапред одређеном временском периоду и са унапред одређеним буџетом. Осим циља, 
времена трајања и цене коштања, пројекат би такође требало да има: 

• јасно утврђене заинтересоване стране, укључујући примарну циљну групу и 
крајње кориснике; 

• јасно дефинисане механизме управљања и координације, као и изворе 
финансирање; 

• систем праћења извршења и извештавања (као подршку управљању учинком), 
као и 

• одговарајуће финансијске и економске анализе које јасно доказују да ће користи 
од пројекта бити веће од његових трошкова. 

Развојни пројекти се разликују по својим циљевима, обиму посла, односно величини 
финансијских средстава потребних за реализацију, и дужини трајања. Мањи пројекти 
могу захтевати скромна финансијска средства и могу трајати до неколико месеци (као 
што је случај са пројектима који се реализују у склопу Оквирних уговора Европске 
комисије, као што је и наш пројекат „Програм обуке за локалну самоуправу“), док се 
вредност великих (на пример, капиталних инфраструктурних или структурних) 
пројеката може изразити у милионима евра и могу трајати и по неколико година.  

У принципу, Европска комисија финансира пројекте не дуже од 5 година; међутим, 
поједини пројекти могу трајати и дуже ако се реализују и финансирају у више 
узастопних уговора. Ево неколико примера различитих пројеката: 

• Пројекат реформе и проширења здравственог система, који првенствено 
реализује министарство здравља владе земље пaртнера, уз помоћ других 
донатора, чија је вредност 30 милиона евра, а дужина трајања преко 10 година. 

• Пројекат пружања хитне помоћи за ублажавање последица ванредне ситуације, 
који усклађују Уједињене нације а реализују међунарoдне невладине 
организације, чија је вредност 5 милиона евра, а дужина трајања до 1 године. 

• Пројекат промоције предузетништва, који је обезбеђивао неповратна средства 
(„grants“) непрофитабилним организацијама, укупне вредности до 200.000 евра, 
трајања највише до 2 године. 

• Пројекат изградње пута, моста и приступних саобраћајница, реализован путем 
склопљеног уговора са компанијом за управљање пројектима – руководиоцем 
пројекта („project manager“), вредности 50 милиона евра током 5 година. 

• Регионални пројекат обука о безбедности намирница, усмерен на пружање 
техничке помоћи и извођење обука, у вредности од 2 милиона евра током 3 
године. 

• Пројекат посматрања избора, махом реализован од запослених у Европској 
комисији и земљама чланицама, у вредности од 600.000 евра током 5 месеци. 

Да би се задовољиле све потребе које проистичу из разноврсности самих пројеката, 
битно је да се путем управљања пројектним циклусом, на флексибилан начин, применe 
стандарднa правила. 
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Пројектни циклус се састоји из следећих пет фаза: 

1. Програмирање 

2. Идентификација 

3. Формулација 

4. Спровођење, односно имплементација и 

5. Евалуација и ревизија. 

Слика 6.1 Фазе пројектног циклуса 

 
Главни принципи пројектног циклуса су: 

• процедуре и критеријуми за доношење одлука су дефинисани за сваку фазу, 
укључујући захтеве за кључним информацијама и критеријуме оцене квалитета;  

• фазе су прогресивне – свака фаза би требало да се заврши пре него што почне 
наредна; такође, уочљива је разлика у трајању фаза, што умногоме зависи од 
врсте пројекта (у капиталним инфраструктурним или структурним пројектима 
потрошиће се знатно више времена на припремне фазе – програмирање, 
идентификацију и формулацију – него на припремне фазе пројекта пружања 
хитне помоћи за ублажавање последица ванредне ситуације, када је циљ да 
помоћ што пре стигне до угроженог становништва); 

• програмирање и идентификација нових програма и пројеката заснива се на 
оцени успешности (евалуацији) завршених пројеката – на такав начин 
дефинисан је и усвојен процес пружања повратних информација и 
институционалног учења. 

Добро формулисан пројекат би требало да буде резултат усклађених и међусобно 
договорених приоритета развојне политике Европске комисије и развојних приоритета 

Идентификација 

Евалуација и 
ревизија 

Спровођење/ 
имплементација 

Програмирање 

Формулација 
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земље партнера. У оквиру тако договорених и заједнички усвојених приоритета, 
извршна тела Владе или невладине организације формулишу широка поља рада 
потребна да би се реализовалe те политичке одлуке. Та широка поља рада се називају 
програми, који се, као и пројекти, значајно разликују по својим циљевима и величини. 
Однос између развојне политике, програма и пројеката приказан је на cлици 5.6 у 
поглављу 5.3 Стратешко управљање као приступ у програмирању. 

Пројекат је низ активности које се спроводе ради остварења унапред 
одређеног циља у унапред одређеном временском периоду и са унапред 
одређеним буџетом. 

Основни стратешки документи на основу којих се реализује помоћ Европске уније, 
настали у договору између земље партнера, односно земље домаћина, и Европске 
комисије, и на основу којих се формулишу секторски програми и пројекти су Документ 
о стратегији земље (Country Strategy Paper) и Национални индикативни програм 
(National Indicative Programme). Документ о стратегији земље садржи:  

• опис циљева сарадње Европске комисије,  

• циљеве политике земље партнера,  

• анализу политичке, економске и социјалне ситуације, 

• преглед прошле и текуће сарадње са Европском комисијом и 

• стратегију помоћи Европске комисије, са јасно дефинисаним бројем сектора у 
којима ће се интервенисати, а који су комплементарни и усаглашени са 
активностима других донатора. 

Када је постигнут дефинитивни договор и када је дефинисана стратегија помоћи 
Европске комисије, она се трансформише у Национални индикативни програм. 
Национални индикативни програм може бити део Документа о стратегији земље. 
Национални индикативни програм је управљачки механизам који обухвата период од 3 
до 5 година, који утврђује и дефинише одговарајуће мере и активности неопходне за 
остварење установљених стратешких циљева. Национални индикативни документ 
потпуно је сагласан са Документом о стратегији земље и у суштини представља њен 
оперативни/акциони план. Пројектни циклус Европске комисије, главни документи и 
одговорности приказани су на слици 6.2. 
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Слика 6.2 Пројектни циклус Европске комисије, главни документи и одговорности 

 

Европска комисије разликује два приступа управљању пројектним циклусом – приступ 
појединачних пројеката („Individual Project Approach“) и програмски приступ 
(„Programme Approach“). У оба случаја: 

• одобрени програми и пројекти доприносе остварењу усвојених развојних 
политика Европске комисије, земље домаћина и других развојних партнера, 

• пројекти су релевантни за договорену стратегију и за реалне проблеме циљне 
групе, односно корисника, 

• пројекти су изводљиви – пројектни циљеви су реално остварљиви у оквиру 
ограничења које представља окружење и капацитет онога ко пројекат спроводи, 

• корист која се оствари пројектом је одржива. 

Главни принципи којих се придржава Европска комисија у управљању пројектним 
циклусом јесу употреба логичког оквира рада („logical framework approach“), израда 
висококвалитетних докумената у свакој фази и активно учешће заинтересованих 
страна у свим фазама пројектнoг циклуса. 

Током управљања пројектним циклусом тежи се да се задовоље три кључна својства 
квалитета: 

• релевантност, односно значај – пројекат задовољава предочене кључне потребе 
и дефинисан је у складу са политичким и стратешким циљевима; 
идентификоване су кључне заинтересоване стране и циљне групе; проблеми су 
адекватно и стручно анализирани; употребљене су повратне информације и 
лекције научене током припрема и реализација претходних пројеката, 
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• изводљивост – пројекат је добро и реално испланиран и обезбедиће одржива 
побољшања корисницима, односно циљеви, сврха, резултати и активности 
пројекта су разумљиви и логични; одређени су ресурси који ће бити 
употребљени као и трошкови реализације пројекта; усвојени су системи 
координисања, управљања и финансирања, као и системи праћења извршења и 
оцене успешности реализације; дефинисани су ризици и кључне претпоставке, 
као и захтеви одрживости, 

• ефективност и добро управљање – пројекат је изазвао очекивана побољшања и 
управљање пројектом је било добро, односно пројекат је релевантан и изводљив; 
задати циљеви су остварени; управљање пројектним циклусом је било успешно; 
обезбеђена је одрживост резултата и примењени су принципи и стандарди добре 
праксе.  

 

6.2 ФАЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ – ИЗРАДА КОНЦЕПТА ПРОЈЕКТА 

Сврха ове фазе је да се установе идеје (концепт пројекта) које су у складу са развојним 
приоритетима Европске комисије и земље партнера, односно земље домаћина. Током 
фазе идентификације оцењују се релевантност, односно важност и применљивост, као 
и вероватноћа изводљивости.  

У оквиру програмског приступа припрема се финансијска понуда и израђује се 
акциони програм са предлозима пројеката, док сe у оквиру приступа појединачних 
пројеката израђују предлози пројеката. На крају фазе идентификације, за програмски 
приступ се припрема одлука о финансирању, док се за приступ појединачних пројеката 
дефинише оквир рада за следећу фазу, фазу формулације. Треба истаћи да се одлука о 
финансирању доноси на крају ове фазе само за програмски приступ. 

Основна правила успешног управљања пројектним циклусом су: 

• не треба прескакати пројектне фазе, 

• укључити и консултовати све заинтересоване стране, а нарочито крајње 
кориснике, 

• припремити квалитетан и реалан предлог пројекта који јасно приказује коју ће 
сврху, циљ и корист пројекат остварити, 

• размотрити питања одрживости током фаза планирања, односно током фаза 
идентификације и формулације, 

• потрудити се да документација буде лако читљива и разумљива и 

• обезбедити и подстицати атмосферу и процес учења током свих фаза 
пројектног циклуса. 
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Руковођење, односно управљање пројектним циклусом је термин који описује 
управљање активностима и процедурама којима се доносе одлуке током 
животног циклуса једног пројекта.  

Концепт пројекта и његов општи циљ треба дефинисати на основу развојних 
приоритета и стратешких циљева презентираних у Документу о стратегији земље 
(Country Strategy Paper) и у Националном индикативном програму (National Indicative 
Programme). Затим се оцењује квалитет тако дефинисане пројектне идеје, што 
подразумева оцену релевантности, оцену изводљивости и оцену доброг управљања. 
Међутим, кључни критеријум оцене квалитета пројектне идеје је степен посвећености 
потенцијалном пројекту, односно степен „локалног власништва“ над потенцијалним 
пројектом – степен укључености партнера и осталих заинтересованих страна у процесу 
идентификације и дефинисања концепта пројекта. 

Оцена релевантности се односи на:  

• утврђивање политичког и програмског оквира пројектне идеје – усаглашености 
са политиком Европске комисије и земље домаћина; 

• дефинисање и анализу заинтересованих страна укључујући оцену 
институционалног капацитета; 

• анализу проблема, укључујући преглед проблема који се прожимају (cross-
cutting issues); 

• анализу текућих и планираних активности (да не би дошло до дуплирања или 
преклапања пројеката и пројектних активности) и 

• оцену научених лекција.  

Оцена изводљивости се врши:  

• анализом почетних циљева и стратегија (прелиминарни циљеви су јасни и 
логични и доприносе испуњењу дефинисаних потреба);  

• прелиминарном оценом ресурса и трошкова (колико ће нас пројекат коштати и 
којим су нам ресурси [људски, материјални, финансијски] потребни за његову 
реализацију);  

• прелиминарном оценом организације управљања, координације и финансирања, 
као и  

• прелиминарном оценом одрживости, односно оценом економско-финансијских, 
техничких, друштвених, као и елемената одрживости животне средине. 

Оцена доброг управљања подразумева анализу да ли су при дефинисању пројектне 
идеје односно концепта пројекта коришћени принципи и стандарди добре праксе 
управљања пројектним циклусом, на пример:  

• да ли су пројектни задаци (Terms of Reference), припремљени током фазе 
идентификације, јасни, опсежни и разумљиви; 
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 Aнекс 6.1 Типски пример 
пројектног задатка  

• да ли је пројектна идеја адекватно оцењена коришћењем оцене релевантности и 
изводљивости; 

• да ли је и како употребљен логички оквир рада – логика интервенције (Logical 
Framework Approach); 

• да ли је управљање уговорима, склопљеним током фазе идентификације, било 
ефикасно.  

Информације којима располажемо на крају фазе идентификације су:  

• политички и програмски контекст и међусобна повезаност;  

• анализа заинтересованих страна;  

• анализа проблема, укључујући преглед проблема који се прожимају;  

• научене лекције и информације о другим текућим и планираним пројектима, 
програмима и иницијативама;  

• прелиминарни опис пројекта са индикативном хијерархијом циљева;  

• индикативни трошкови и потребни ресурси;  

• индикативна организација управљања, координисања и финансирања, 
укључујући управљање и контролу финансија;  

• прелиминарна оценa економско-финансијских, техничких, друштвених и 
елемената одрживости животне средине и 

• план активности за наредну фазу, фазу формулације. 

Документи расположиви на крају фазе идентификације су: 

• пројектни задатак за све претходне студије оправданости, чију израду 
финансира Европска комисија;  

• радна верзија предлога пројекта и пројектног задатка за планиране студије 
оправданости, ако се ради о приступу појединачних пројеката односно  

• акциони програм са предлозима пројеката и финансијскa понуда за програмски 
приступ.  

6.2.1 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (TERMS OF REFERENCE) 

Пројектни задатак треба да пружи јасну информацију, 
односно да дâ одговоре на питања: 

• ЗАШТО? – да представи основне информације, да 
образложи контекст и разлог самог задатка и да јасно представи везу са ширим 
програмским и/или политичким, односно стратешким развојним циљевима; 

• ШТА? – да одговори на питање шта се жели постићи, који је циљ самог задатка и 
ко је циљна група; 

• КАКО? – да представи методологију, односно план активности и главне методе 
које ће бити коришћене за прикупљање и анализу података и информација, 
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њихово бележење и извештавaње; да предочи како ће заинтересоване стране 
бити укључене у извршење задатка;  

• ГДЕ и КАДА? – да пружи информацију о томе где ће задатак бити извршен и о 
времену за које се претпоставља да ће активности трајати, када почињу а када се 
завршавају у облику динамичког плана активности;  

• ЧИМЕ? – да представи потребне ресурсе, a нарочито потребне људске ресурсе, 
потребну стручност појединаца и/или тима који ће бити ангажован за извршење 
задатка; постоје два приступа дефинисању потребне стручности: 1) заснован на 
потребном знању и искуству; захтева се стручност и искуство целог тима, а не 
број чланова тима нити појединачни састав тима и 2) заснован на задацима које 
треба извршити; захтева се строго одређени број и стручност свих појединачних 
чланова тима, са јасно одређеним задацима за сваког од њих;    

• НАЧИН И УЧЕСТАЛОСТ ИЗВЕШТАВАЊА – да јасно представи захтеве 
везане за извештавање, на пример какав би садржај требало да има извештај; 
колико би требало да има страна; на ком језику се извештава; који формат, 
односно коју врсту и величину слова употребити; који компјутерски програм 
користити за израду извештаја; датуме предаје радне и финалне верзије 
извештаја; број копија; да ли ће бити усмене презентације извештаја, коме и 
када; ко је одговоран за израду и презентацију извештаја. 

6.2.2  ЛОГИЧКИ ОКВИР РАДА / ЛОГИКА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (LOGICAL 
FRAMEWORK APPROACH) 

Најчешће примењивани и највише употребљивани начин оцене пројектне идеје 
односно концепта пројекта, као и целог пројектног циклуса, јесте употреба логичког 
оквира рада (Logical Framework Approach), односно израда логичке матрице (Logical 
Framework Matrix/Logframe Matrix).  

Логички оквир рада је развијен крајем шездесетих година 20. века са циљем да помогне 
Америчкој агенцији за међународни развој (USAID) да побољша планирање и израду 
предлога пројеката, као и систем оцене успешности реализације пројеката. Намера је 
била да се побољшају три области: 

• планирање, односно израда предлога пројеката, имајући у виду да је у то време 
планирање било сувише неодређено, без јасно дефинисаних циљева пројеката 
који би могли да се употребе за праћење реализације и оцену успешности (или 
неуспешности) пројекта; 

• управљачка одговорност, која је била у потпуности недефинисана и  

• евалуација, односно оцена успешности, која је често била доживљавана као 
„непријатељски“ процес, имајући у виду да није постојао заједнички договор о 
томе шта се заиста жели постићи појединим пројектом. 

Логички оквир рада се од тада употребљава као средство планирања и управљања у 
већини мултилатералних и билатералних развојних агенција. Европска комисија од 
1993. године захтева да се у управљању пројектним циклусом употребљава логички 
оквир рада.   
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 Aнекс 6.2 Типска 
матрица логичког 
оквира  

 Aнекс 5.1 Дрво 
проблема  

 
 
Резултат логичког оквира рада је логичка матрица (Logical 
Framework Matrix). Логичка матрица је табела са четири 
колоне и четири или више редова, које збирно приказују 
кључне елементе пројекта, односно: 

• хијерархију пројектних циљева, односно опис пројекта или логику 
интервенције; 

• спољне утицаје кључне за успешност пројекта, односно критичне претпоставке и 

• како ће се пратити и оценити успешност пројектних остварења, односно 
показатеља успешности (индикаторе) и начина њихове провере. 

Матрица логичког оквира такође представља основу за одређивање захтеваних ресурса 
и планираних трошкова, односно буџета.  

Разликујемо две основне фазе израде матрице логичког оквира – фазу анализе и фазу 
планирања, које се прогресивно реализују током фазе идентификације и фазе 
формулације пројектног циклуса. Фаза анализе се састоји од следећих делова: 

• анализа заинтересованих страна – проналажење и дефинисање карактеристика 
потенцијалних главних учесника (заинтересоване стране, корисници, циљне 
групе, крајњи корисници, партнери), оцена њиховог капацитета, односно давање 
одговора на два кључна питања: чије проблеме односно могућности 
анализирамо и ко ће добити а ко изгубити реализацијом предложеног пројекта; 

• анализа проблема – идентификација и дефинисање главних проблема, 
ограничења и могућности; најкритичнија фаза која 
употребом технике дрво проблема (поглавље 5.2 Дрво 
проблема и дрво циљева) одређује однос узрок – 

Логички оквир рада је аналитички процес и помоћно али кључно средство које се 
користи у процесу планирања и управљања пројектом. Логички оквир рада није 
замена за стручност и професионално расуђивање – он само доприноси и промовише 
тимски рад и ефикасније учешће заинтересованих страна током пројектног циклуса. 
Логички оквир рада се користи током свих фаза пројектног циклуса:  

• у фази идентификације ради анализе постојеће ситуације, испитивања значаја 
предложеног пројекта и одређивања потенцијалних стратегија и циљева;  

• у фази формулације ради припреме коначног предлога пројекта са јасно 
дефинисаним циљевима, мерљивим резултатима, стратегијом управљања 
ризицима и дефинисаним нивоима управљачке одговорности;  

• у фази имплементације се користи као средство које помаже при управљању 
уговорима, оперативном планирању и праћењу извршења, док  

• у фази евалуације и ревизије матрица логичког оквира рада представља збирни 
преглед онога шта је било планирано (циљеви, индикатори и главне, критичне 
претпоставке) и омогућава основу за оцену учинка и постигнутог резултата. 
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 Aнекс 6.3 Редослед 
попуњавања матрице  

 Aнекс 6.4 Приказ 
информација које се 
налазе у матрици  

последица и даје одговор на питања: који су проблеми које пројектом решавамо 
и чији су то проблеми; 

• анализа циљева – одређивање решења за идентификоване проблеме и 
претварање дрвета проблема у дрво циљева, односно претварање свих 
негативних компоненти из анализе проблема у позитивне (жељене и реално 
изводљиве циљеве), претварање односа узрок – последица у однос средство –
резултат и провера валидности и комплетности хијерархије циљева, као и, према 
потреби, ревизија циљева;   

• анализа стратегија – најтежи и најзахтевнији корак у коме разматрамо и 
анализирамо све расположиве информације и одлучујемо се за једну или више 
стратегија, односно за један или више начина на које ћемо остварити жељени 
циљ; у пракси, овај корак представља постизање великог броја компромиса 
између интереса различитих заинтересованих група, политичких захтева и 
практичних ограничења, као што је, на пример, расположивост ресурса. 

Резултати свих ових анализа, који се у фази планирања трансформишу у практичан, 
оперативни план реализације пројекта, представљају основу за дефинисање и израду 
матрице логичког оквира, која, у ствари, представља збирни приказ предлога пројекта. 
Матрица је обично дуга од 1 до 4 стране. „Дужина“ матрице зависи од величине и 
комплексности пројекта, као и од тога колико је „нивоа“ циљева у матрици 
представљено. У принципу, уобичајено је да се у матрици представе општи циљ, сврха, 
резултати и главне активности, а да се у динамичком плану активности (на пример у 
Гантограму) детаљно представе подактивности и задаци. Фаза планирања матрице 
логичког оквира се састоји од: 

• израде матрице логичког оквира – дефинисање структуре пројекта, провере 
унутрашње логике и ризика, формулисање мерљивих показатеља успешности; 

• планирања извршења активности – одређивање времена извршења и међусобне 
зависности активности, предвиђање трајања активности и расподела 
одговорности; 

• планирања ресурса – на основу плана извршења активности, дефинише се и 
израђује план употребе ресурса и буџет. 

Израда сaме матрице логичког оквира је итеративан 
процес, који захтева сталну анализу и, према потреби, 
ревизију већ унетих података. Уобичајено је да се почне са 
описом пројекта у крајње левој колони одозго надоле (општи циљ → сврха → резултати 
→ главне активности), затим се попуне критичне претпоставке одоздо нагоре у крајње 
десној колони, да би се онда наизменично попуњавали показатељи успешности и 
начин(и) њихове провере.  

Треба истаћи да је логички оквир рада овде 
поједностављено представљен као низ узастопних корака, 
док је у пракси логички оквир рада итеративан процес, у 
коме се свака анализа понавља и сваки закључак 
преиспитује и ревидира у зависности од прилива нових информација. Иако се детаљно 
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планирање извршења активности, анализа ресурса и трошкова не може израдити док се 
дефинишу и одређују циљеви, претпоставке и показатељи, они се морају макар 
прелиминарно дефинисати, да се не би догодило да усаглашени и усвојени циљеви 
одједанпут постану „неизводљиви“ због ограничених ресурса и превеликих трошкова. 

6.3 ФАЗА ФОРМУЛАЦИЈЕ 

Сврха фазе формулације је да потврди релевантност и изводљивост пројектне идеје, 
односно концепта пројекта. Током ове фазе израђује се детаљни предлог пројекта као и 
предлог финансирања, доноси се одлука о финансирању и окончава се споразум о 
финансирању, ако се ради о приступу појединачних пројеката. Ако је реч о 
програмском приступу, израђује се детаљан пројектни задатак, са спецификованим 
техничко-административним одредбама за сваки предлог пројекта, и завршава се 
споразум о финансирању. 

Обавезе и одговорности различитих заинтересованих страна у овој фази зависе од: 

• мере до које пројекат намерава да развија локалне капацитете и да се интегрише 
у локалне институције (институције земље партнера, односно земље домаћина); 

• претпостављених механизама управљања и координације, укључујући 
управљањe финансијама, унутрашњу контролу и институционални оквир 
извештавања и 

• капацитета заинтересованих страна да учествују и да финансирају процес 
формулације пројекта. 

Трајање фазе формулације није унапред дефинисано и разликује се у зависности од 
типа и величине пројекта. На дужину трајања ове фазе значајно утичу расположивост и 
доступност неопходних информација, капацитет локалних заинтересованих страна и 
политичка и административна подршка локалних партнера. Мањи, не толико 
компликовани или веома хитни пројекти (као на пример испорука хитне помоћи 
угроженом становништву), могу се дефинисати и окончати у року од неколико недеља 
или пар месеци. С друге стране, формулација и окончање великих и комплексних 
инвестиција, које нису толико хитне, може потрајати више месеци па чак и више 
година. 

Фаза формулације се у својим анализама, проверама и оценама надовезује на фазу 
идентификације, односно све информације, резултати и подаци добијени анализама 
које су обављене у фази идентификације служе као улазни параметри за анализе и 
провере које се спроводе у фази формулације. Током ове фазе анализира се и потврђује 
усклађеност циљева пројекта са политичким и програмским оквиром и врши се 
завршна 

• анализа заинтересованих страна (укључујући оцену институционалног 
капацитета), 

• анализа уочених проблема, укључујући проблеме који се прожимају (cross-
cutting issues), 
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• анализа комплементарности са текућим и планираним активностима, уз 
уважавање претходног искуства односно „научене лекције“, 

• оцена предложене или предложених стратегијa, 

• оцена предложене логике интервенције (анализира се логика интервенције 
односно хијерархија, циљ, сврха, резултати, индикативне активности), 

• оцена расположивих ресурса и предвиђених трошкова, 

• оцена предложене организације управљања, координације и финансирања, 
укључујући управљање финансијама, унутрашњу контролу и механизме 
извештавања, 

• оцена система праћења извршења, евалуације и ревизије, као и  

• оцена ризика и одрживости, узимајући у обзир економско-финансијске, 
техничке, социјалне и параметре животне средине. 

Циљ свих тих корака је израда коначног предлога пројекта.  

 
Посебна пажња се посвећује оцени изводљивости (укључујући техничке, друштвене, 
економске и аспекте животне средине), оцени организације управљања и анализи 
ризика и одрживости. Али, да поновимо, када одлучујемо о томе да ли су све, односно 
које су то анализе, провере и оцене релевантне и употребљиве за пројекат или програм 
који формулишемо, морају се применити стручност, искуство и професионално 
расуђивање. 

Информације којима располажемо на крају фазе формулације су: 

• кључне оцене и анализе – политички и програмски контекст, оцена 
заинтересованих стана и институционалног капацитета, анализа проблема, 
преглед научених лекција и текућих односно планираних активности, и одабир 
стратегије, 

• опис пројекта – општи циљ и сврха, циљна група, локација и трајање пројекта, 
планирани резултати и индикативне активности, као и расположиви ресурси и 
планирани трошкови, 

• организација управљања – механизми координације и управљања, управљање 
финансијама и извори финансирања, праћење извршења, евалуација и ревизија, 

Користећи логички оквир рада у фази формулације обезбеђујемо збирни приказ 
кључних елемената пројекта у стандардизованој форми. Средства употребљена током 
примене логичког оквира рада могу се користити за даљу разраду предлога пројекта 
ради додатне, детаљније провере релевантности и изводљивости. Циљеви 
представљени у логичкој матрици, заједно са динамичким планом активности, планом 
употребe ресурса и планом трошкова, обезбеђују информације неопходне за анализу 
трошкови – добит. План трошкова омогућава оцену и процену утицаја динамике 
прилива новца (укључујући доприносе других заинтересованих страна) и помаже при 
дефинисању финансијског споразума. 
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 Aнекс 6.5 Пример 
садржаја и типски 
поступак израде 
динамичког плана  

• изводљивост и одрживост – економска и финансијска, у односу на животну 
средину, техничка, друштвена и административна и управљање ризицима. 

Документи Европске комисије расположиви на крају фазе формулације су: 

• финансијска понуда и/или 

• пројектни задатак за сваки пројекат укључујући техничко-административнe 
одредбе неопходне за реализацију и 

• споразум о финансирању. 

Када се усвоји споразум о финансирању, прелази се у фазу уговарања. Европска 
комисија се, када је у питању екстерна помоћ Европске уније, придржава правила и 
процедура представљених и детаљно описаних у „Практичном приручнику процедура 
уговарања“ (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical guide/ 
index_en.htm), док су представници локалних смоуправа у Србији дужни да се 
придржавају Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 
бр.116, 22. децембар 2008. http://www.ujn.sr.gov.yu/Attachments/nz2102-08-cir.pdf). 

6.3.1 ДИНАМИЧКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ 

Динамички план активности представља графички приказ пројектних активности и 
омогућава њихову детаљну анализу. Представља основу за расподелу управљачке 
одговорности („ко ће бити одговоран за који део посла“) и за оцену изводљивости, 
нарочито при анализи трошкова и добити. Динамички план активности би требало да 
буде јасно повезан са остварењем пројектних резултата (као што је приказано у 
матрици логичког оквира), као, уосталом, и план употребе средстава и буџет.  

Током израде динамичког плана активности детаљно се анализира колико је времена 
потребно за извршење појединих активности и задатака, као и међусобна зависност и 
одговорност за реализацију тих активности и задатака.  

Формат динамичког плана треба прилагодити очекиваној 
дужини трајања пројекта и потребном односно захтеваном 
нивоу детаља који, пак, треба да буду практични и 
употребљиви. Обично је динамички план прве године 
израђен са више детаља, односно показује почетке и завршетке активности и задатака, 
док су динамички планови наредних година израђени са мање детаља и више су 
информативне природе. Динамички планови израђени у овој фази су ипак 
прелиминарна предвиђања која ће ревидирати управљачка структура када започне 
реализација пројекта, односно у почетном извештају (inception report), и који ће бити 
стално ревидирани током имплементације, у складу са оствареним учинком и 
резултатима реализације.  

На основу дефинисаног динамичког плана активности приступа се дефинисању плана 
употребе ресурса и дефинисању трошкова, односно буџета. Ресурси потребни да би се 
реализовале планиране активности морају бити прецизно и детаљно дефинисани. 
Сваку активност треба анализирати, и са становишта потребних ресурса, и са 
становништа потреба управљања – дефинисање управљачких потреба такође спада у 
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дефинисање потребних ресурса. Затим се приступа дефинисању трошкова, односно 
буџета. Буџет треба дефинисати и за пројекат у целини, и за поједине активности (ако је 
потребно – и за подактивности и задатке), по појединим категоријама трошкова (нпр. 
плате, опрема, материјал итд.), као и према изворима финансирања и периодима 
реализације пројекта. Овако дефинисан буџет олакшава нам контролу трошења 
средстава и омогућује нам праћење успешности реализације пројекта у целини.  

6.4 ФАЗА СПРОВОЂЕЊА, ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Сврха ове фазе је остваривање планираних резултата, постизање сврхе пројекта и 
ефективан допринос остварењу општег циља. У овој фази долази до изражаја ефикасно 
управљање расположивим ресурсима, а посебна пажња је посвећена праћењу 
реализације и извештавању. Разликују се три главне фазе. 

ПОЧЕТНА ФАЗА – у овој фази се: 

• закључује и склапа уговор,  

• мобилишу ресурси,  

• успостављају радни односи са заинтересованим странама,  

• прегледа и, према потреби, ревидира пројектни план (у оквиру почетног 
извештаја) и  

• успостављају се систем и механизми за праћење и евалуацију (оцену 
успешности). 

ГЛАВНИ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА – у овој фази се, континуирано:  

• набављају и распоређују ресурси, укључујући и људске,  

• реализују активности и остварују резултати,  

• прaти реализација и оцењује постигнути напредак,  

• на основу тако стеченог искуства, по потреби, ревидирају се оперативни 
планови и  

• извештава о постигнутом напретку. 

ФАЗА ЗАТВАРАЊА ПРОЈЕКТА – у овој фази се, прогресивно: 

• преносе одговорности локалном партнеру,  

• успостављa систем редовног и инвестиционог одржавања,  

• преносе се одговарајућa знањa и вештине, које усваја локални партнер и  

• осигуравају сe финансијска средства потребна за одрживост резултата пројекта. 

 

Сагласно политици Европске комисије која подстиче посвећеност пројекту, 
партнерство и јачање институционалних капацитета у реализацији пројекта требало би 
да буде, у већини случајева, главна обавеза и одговорност имплементирајућих партнера. 
Одговорност Европске комисије у фази спровођења пројекта огледа  се у томе што:  
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• обезбеђује правовремено финансирање,  

• пружа техничку помоћ у управљању и праћењу реализације пројекта, 
осигуравајући на тај начин одговарајући степен одговорности за употребљене 
ресурсе и остварене резултате, 

• бележи „научене лекције“ и примењује стечено знање.    

 
Праћење и оцена реализације и извештавање доприноси идентификацији успеха и 
проблема, омогућава доношење и предузимање правовремених и ваљаних одлука, јасно 
дефинише одговорност за употребљене ресурсе, као и заслуге за постигнуте резултате, 
омогућава обавештеност и учешће заинтересованих страна у реализацији пројекта, 
доприности евалуацији постигнутих резултата и пројектној и финансијској ревизији, 
што, у основи, зависи од прикупљених информација.  

Слика 6.3 Спровођење пројекта као непрестани процес учења 

 

Каква нам је врста информација потребна и какве ћемо информације сакупљати и 
анализирати, првенствено зависи од врсте пројекта и од управљачких улога и 
одговорности. Степен детаљности потребних информација и учесталост извештавања 
зависе од нивоа управљања. На cлици 6.4 приказан је однос потребе за информацијама 
и нивоа управљања. 

Главни задаци током имплементације су:  

• непрестано праћење и оцењивање реализације – прикупљање и анализа 
информација, на основу којих се врши  

• побољшање планова (планови су ипак само најбоља предвиђања будућности) и  

• одговарајуће извештавање. 
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Слика 6.4 Однос потребе за информацијама и нивоа управљања 
 

 

Принципи добре праксе у сакупљању и анализи информација, као и у извештавању, 
односно дефинисању и успостављању система и механизама за праћењe, оцену 
успешности и извештавањe (Monitoring & Evaluation System) су: 

• увек уважавати потребе различитих заинтересованих страна, односно крајњих 
корисника – дефинисати каква је информација коме потребна; а то се постиже 
анализом циљева пројекта, интереса и капацитета заинтересованих страна, 
институционалних и управљачких структура и управљачке одговорности; 

• искористити постојеће изворе информација – заједно са дефинисањем врсте 
потребне информације, дефинише се и како се до такве информације долази – 
начин прикупљања; кад год је то могуће, треба искористити и даље развијати 
постојеће изворе и системе пружања информација и избећи формирање 
паралелних структура; 

• прикупљати само најмање потребну количину информација – сакупљање, 
анализа и извештавање захтева време и ресурсе; ефективан систем праћења 
извршења би требало да прикупља само онолико информација колико је 
довољно да се донесе правовремена и ваљана одлука; већа количина 
информација не значи истовремено да имамо и бољу информацију, циљ је да 
систем за праћење и оцену буде једноставан и практичан и да обезбеђује 
квалитетне информације; 

• треба сакупљати, кад год је то могуће и економски исплативо, информације из 
три извора – квалитет информације се повећава ако је информација добијена из 
више извора и на више различитих начина; 
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 Aнекс 6.6 Припрема за 
теренcку посету  

 Aнекс 6.7 Пример 
теренског формулара  

• израдити план праћења извршења и оцене успешности – израдом плана 
дефинишу се потребни ресурси као и почетне вредности (benchmark) у односу 
на које се онда мери напредак. 

 
При успостављању система за праћење извршења и оцену успешности, треба користити 
матрицу логичког оквира рада (Logframe matrix) дефинисану у фази идентификације и 
окончану у фази формулације. Матрица логичког оквира рада садржи планиране 
резултате, сврху и општи циљ пројекта, одговарајуће показатеље и изворе информација 
које треба користити при дефинисању и успостављању система за праћење, оцену и 
извештавање. Такође, у матрици су наведене и кључне претпоставке које представљају 
део постигнутих управљачких договора и као такве их треба непрестано пратити и 
потврђивати њихову валидност – представљају основу за дефинисање оперативног 
плана управљања ризицима. Матрица представља и основу за припрему извођачких 
уговора и подуговора – предвиђени циљеви су јасно дефинисани, као и одговорности 
онога ко управља пројектом (project manager) и осталих заинтересованих страна. 
Матрица представља и основу за дефинисање детаљног оперативног плана активности. 
Планирани резултати, индикатори и наведени начини провере (уз дефинисане 
активности, ресурсе и трошкове) обезбеђују основу за формулисање извештаја о 
напретку имплементације (Рroject Progress Report) да би могло да се упореди оно што је 
планирано са оним шта је остварено. 

Методе прикупљања информација и провере оствареног 
напретка у реализацији пројекта које се најчешће користе 
су:  

• теренске провере – састанци на терену и посета 
локацијама где се пројекат спроводи и  

• провере у канцеларији – провера добијених 
извештаја и административне и управљачке документације онога ко 
имплементира пројекат.  

При дефинисању и успостављању система за праћења извршења и оцене успешности 
пројекта (M&E system) треба следити шест основних корака: 

1. разјаснити обим и сврху пројекта – заинтересоване стране, институционалне 
капацитете, циљеве пројекта и ресурсе, 

2. потпуно разјаснити и схватити природу организационих односа, управљачких 
договора и постојећа ограничења, 

3. дефинисати које су информације потребне онима који рeализују пројекат и 
осталим кључним заинтересованим странама, 

4. оценити постојеће системе и процедуре прикупљања информација, 

5. ако је потребно, дефинисати и документовати упутства и захтеване форме 
бележења информација, 

6. обезбедите обуку и ресурсе потребне за израду, успостављање и 
функционисање система.   
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 Aнекс 6.8 Типска 
провера извештаја  

 Aнекс 6.9 Пример 
провере документације  

Било да се ради о теренcким проверама или о проверама 
документације у канцеларији, треба уложити напор и 
време и адекватно се припремити. Активности које је 
потребно предузети пре посете терену у виду контролне 
листе (checklist), пример формулара који се користи током 
посете локацији пројекта, типски кораци при провери 
извештаја и питања на која би требало одговорити током 
провере административне и управљачке документације дати су у анексима. 

Главне врсте извештаја које се користе у фази реализације пројекта су: 

• почетни извештај (укључујући први годишњи план рада) – уобичајено је да се 
изради и достави уговарачу посла на усвајање/одобрење у прва три месеца од 
почетка реализације пројекта; почетни извештај омогућава ажурирање и 
прилагођавање првог годишњег плана рада, 

• периодични извештај о напретку – омогућује увид у постигнуте резултате у 
одређеном временском периоду; у зависности од величине пројекта и уговорене 
дужине трајања реализације, обично се испоручује сваких 3 до 6 месеци, 

• годишњи план рада и годишњи извештај о напретку – обавезан је за сваки 
вишегодишњи пројекат; време израде и достављања би требало да буде у 
сагласности са буџетским календаром земље где се пројекат реализује; 
представља остварени напредак реализације пројекта који се види у приказу 
остварених резултата у односу на планиране и у приказу степена остварења 
сврхе пројекта; као део годишњег извештаја доставља се и ажурирани годишњи 
план рада за наредну годину, 

• коначни/завршни извештај – обавезан је за сваки пројекат на крају периода 
финансирања; имајући у виду да се за само мали део пројеката спроведе 
званична евалуација, завршни извештај би требало да документује постигнута 
достигнућа у односу на планирана, да представи одрживост резултата, да 
истакне научене лекције и да препоручи наредне активности. 

6.5 ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ 

Праћење извршења је стална анализа напредовања пројекта у остваривању планираних 
резултата са циљем да се унапреди процес доношења управљачких одлука, док 
евалуација представља оцену ефикасности, ефективности, утицаја, значаја и 
одрживости предузетих активности и политика. Сврха евалуације је да се систематично 
и објективно оцене текући или завршени пројекат, програм или политика, као и 
одговарајући концепт, начин имплементације и постигнути резултати. Циљ евалуације 
је да се одреде значај и степен остварења циљева, развојна ефикасност (да ли су 
резултати пројекта остварени са разумним трошком), ефективност (колико су 
резултати пројекта допринели остварењу сврхе пројекта), утицај и одрживост.  

Евалуације се могу вршити у току имплементације пројекта (mid-term) и по завршетку 
имплементације (ex-post), а предмет евалуације могу бити појединачни пројекти, као и 
резултати државних, односно регионалних и секторских политика и програма. 
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Критеријуми које Европска комисија користи при евалуацији су: 

• значај – оцењује се адекватност пројектних циљева у односу на проблеме које је 
требало решити и у односу на физичко и политичко окружење у коме се 
пројекат реализује/реализовао; оцењује се фаза планирања, логика и 
комплетност фазе планирања (фаза идентификације и фаза формулације), као и 
унутрашња логика и доследност предлога пројекта; 

• eфикасност – оцењује се да ли су резултати пројекта остварени уз разуман 
трошак, односно са колико спретности, умешности и стручности су ресурси 
претворени у активности, у смислу квалитета, количине и времена, а оцењују се 
и остварени резултати; 

• eфективност – оцењује се допринос резултата остварењу сврхе пројекта и како 
су претпоставке утицале на реализацију пројекта; 

• утицај – оцењује се утицај пројекта на ширу друштвену околину, као и допринос 
политичким односно секторским циљевима (представљеним у облику општег 
циља) и 

• oдрживост – оцењује се вероватноћа да ће се користи остварене пројектом 
наставити да се реализују и после престанка прилива новца споља. 

Као и у свим претходним фазама управљања пројектним циклусом, и у овој фази се 
користи матрица логичког оквира. Логичка матрица обезбеђује основу за евалуацију, 
имајући у виду да јасно дефинише шта је требало да се оставри (резултати и сврха), 
како је та остварења требало верификовати (индикатори и начини провере) и које су 
биле кључне претпоставке. На тај начин логичка матрица представља основу за 
припрему пројектног задатка за евалуацију, као и за ревизију учинка. 

Веза између критеријума евалуације и хијерархије циљева, односно логике 
интервенције дата је на слици 6.5. 

У зависности од тога да ли се ради о евалуацији у току или на крају имплементације и 
од циљева евалуације, главне одлуке могу бити: 

Основни принципи евалуације су:  

• непристрасност и независност процеса евалуације од процеса програмирања и 
имплементације, 

• кредибилитет – ангажовање стручних и независних експерата и 
транспарентност самог процеса евалуације, укључујући достављање резултата 
евалуације свим заинтересованих странама, 

• учешће заинтересованих страна у процесу евалуације са циљем да остваре увид 
у успешност пројекта на основу различитих перцепција, 

• корисност – презентација налаза и препорука доносиоцима одлука мора бити 
релевантна, јасна, концизна и на време.  
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• наставак реализације пројекта као што је планирано, реструктурисање пројекта 
или, у најгорем случају, заустављање имплементације (у случају евалуације у 
току имплементације); 

• промена начина израде и намене будућих пројеката или програма као резултат 
научених лекција (у случају имплементације по завршетку реализације) и 

• промена политике, стратегије сарадње и припадајућих програма и пројеката у 
случају секторских, тематских или вишесекторских евалуација. 

Слика 6.5 Веза између критеријума евалуације и хијерархије циљева 

 

 

Предмет ревизије су финансије и управљање финансијама, при чему је оцена 
ефективности усмерена на резултате пројекта. Ревизија представља оцену:  

• законитости и регуларности пројектних прихода и расхода – да ли су се током 
имплементације пројекта доследно примењивали закони, остала законска 
регулатива, правила, прописи и уговорне обавезе; 

• ефикасне и економичне употребе пројектних фондова – да ли је примењена 
добра пракса управљања финансијама, односно како су употребљени ресурси и 
како је пројектован а како је функционисао систем унутрашње контроле 
управљања и реализације пројекта;  

• наменске потрошње пројектних фондова – да ли је буџет пројекта потрошен за 
назначене намене;  

• ефективности – колико су резултати допринели остварењу сврхе пројекта. 
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Ревизија се састоји од следећих фаза: 

• планирање – утврђују се потребе за ревизијом, дефинишу се обим и циљ 
ревизије, израђује се пројектни задатак ревизије и врши се селекција ревизора,  

• извршење – прати се спровођење ревизије,  

• извештавање – добија се и разматра извештај, а затим се представља 
заинтересованим странама и  

• наредне активности, односно фазе применe препорука. 

Одлуке које се доносе као резултат ревизије су: 

• наставак имплементације, реструктурисање или заустављање реализације 
пројекта; 

• корекција (махом умањење) последње исплате или повраћај ненаменски 
потрошених средстава;  

• промена начина израде и намене будућих пројеката или програма као резултат 
научених лекција и  

• промена политике (нпр. промена захтеваних механизама управљања 
финансијама и извештавања).  
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Aнекс 3.1 

ПРОЦЕДУРА УТВРЂИВАЊА ПОКАЗАТЕЉА УСПЕШНОСТИ  

 

Почетак  

Утврђивање општег и 
крајњег циља 

(циљева) успешности  

Утврђивање мера 
и показатеља за 

задатке и 
активности  

Утврђивање 
показатеља – крајњег 
циља у односу на 
полазне вредности

Састанак управе  Линијски руководиоци  Запослени  

Утврђивање општег и 
крајњег циља 

(циљева) задатака и 
активности 

 
Анализа  

Анализа и 
одобрење 

Скуп показатеља 
успешности  

Крај  
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Aнекс 3.2 

ПРОЦЕДУРА РЕГРУТОВАЊА И ПРИЈЕМА КАДРА  

 

Кадровски 
руководилац  

 

Конкурсна 
комисија  

Директор 
организације  

Почетак 

Ажурирање услова 
за рад на радном 

месту 

Ажурирање описа 
радног места  

Оглашавање 
слободних радних 

места 

Конкурсна 
комисија  

Анализа и  
одобрење 

Прикупљање и 
прелиминарна 
процена молби 

Процена 
кандидата  

Анализа 
процене  

Предлози за 
пријем 

кандидата 

Анализа и 
одобрење  

Пријем и одобравање 
уговора  

Почетак 

Изјава о 
непристрасности 
и поверљивости  

Успостављање 
конкурсне 
комисије  
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Aнекс 3.3  

ОБРАЗАЦ ЗА ОПИС РАДНОГ МЕСТА 
Установа   
Дирекција 
Служба 
Канцеларија/одељење  

  
Одобрио  

директор организације 

 
ОПИС РАДНОГ МЕСТА 

Бр. ………….. 

1. Назив радног места:  
2. Звање: 

3. Јавна позиција одговара категорији:  

4. Главни разлог постојања позиције (треба да се наведе потреба за постојањем те 
позиције, као и допринос који запослени на тој позицији даје у оквиру јавне 
установе).  

5. Опис јавне позиције: 

 Назив: 

 Разред: 

 Ниво стручности:  

Радни стаж у траженој области (утврђује се у складу са законским одредбама): 

6. Посебни услови које треба испунити за рад на овој позицији: 

 Посебне студије: 

 Курсеви за обуку: 

Познавање рада на рачунару /програмирања (потреба и ниво): 

Познавање страних језика (потреба и ниво): 

Способности, квалитети, неопходни капацитети: 

Посебни услови (нпр. честа путовања итд.): 

Управљачке компетенције (управљачка знања, управљачки квалитети и 
способности): 

7. Улоге и обавезе: (Утврђују се на основу активности за које су одговорни, према 
специфичностима јавне позиције. Степен сложености и тежина ће се постепено 
повећавати у зависности од положаја у хијерархији, кад се ради о извршним јавним 
позицијама, или од нивоа управљачких компетенција, кад је реч о управљачким 
јавним позицијама и јавним позицијама које одговарају категорији виших јавних 
службеника):  

8. Показатељи успешности запослених: 

- показатељ успешности бр. 1 

- показатељ успешности бр. 2 

- показатељ успешности бр. 3 

9. Граница одговорности (колику слободу одлучивања запослени има у испуњавању 
својих обавеза): 
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10. Делегирање обавеза: 

11. Односи: 

Интерни: 

a) Хијерархијски односи: потчињен: 

   надређен: 

b) Функционални односи: 

c) Контрола: 

d) Заступање:  

Екстерни: 

a) с јавним установама или органима:  

b) с међународним организацијама:  

c) с приватним правним лицима:  

12. Замењивање: 
Замењује га/је: 

Замењује: 

 

Попунио (попуњава руководилац службе у којој запослени ради): 

Име и презиме: 

Управљачка јавна позиција: 

Потпис: 

Датум: 

Прочитао запослени  
Име и презиме: 

Потпис: 

Датум: 

 

Одобрио (одобрава особа која је надређена руководиоцу службе) 

Име и презиме: 

Управљачка јавна позиција: 

Потпис: 

Датум: 
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Aнекс 3.4 

ПРОЦЕДУРА ГОДИШЊЕГ ОЦЕЊИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  
Процедура годишњег оцењивања запослених обухвата следеће поступке/фазе: 
 

# Поступци Надлежне 
особе  

Референца  Период 

1. Позив за годишње оцењивање запослених. 
Упознавање запослених с процедуром 
оцењивања и административним условима.  
Позив треба да обухвати: 

 представљање циља оцењивања и 
приоритета за следећу годину,  

 упознавање с временским ограничењима 
при оцењивању и обављању интервјуа,  

 рокове које руководилац задужен за 
оцењивање и контролни орган имају да 
приведу крају оцењивање успешности,  

 упознавање с процедуром оцењивања.  

кадровски 
руководи-
лац  

 

 септем-
бар 

2. Дистрибуирање релевантних образаца 
руководиоцима задуженим за оцењивање  

кадровски 
руководи-
лац  

 

користе се 
стандардни 
обрасци за 
оцењивање  

октобар  

3. Израда календара деловања у оцењивању 
успешности  

руководи-
оци 
задужени за 
оцењивање 

 крај 
октобра  

4. Одобрење календара деловања у 
оцењивању  

кадровски 
руководи-
лац  

 

 крај 
октобра  

5. Оцењивање и израда извештаја и плана 
личног развоја  

руководи-
оци 
задужени за 
оцењивање 

користе се 
стандардни 
обрасци за 
оцењивање 
успешности 
запослених 
и план 
личног 
развоја  

новембар 

6. Обављање интервјуа и привођење крају 
оцењивања успешности 

руководио-
ци 
задужени за 
оцењивање 

користе се 
стандардни 
обрасци за 
оцењивање 
успешности/

новембар 
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# Поступци Надлежне 
особе  

Референца  Период 

запослених 
и план 
личног  
развоја  

7. Анализа извештаја о оцењивању; 
усаглашавање плана личног развоја и 
потписивање образаца  

запослени 
који се 
оцењују  

користе се 
стандардни 
обрасци за 
извештаје о 
оцењивању 
успешности 
запослених 
и план 
личног 
развоја  

 

новембар 

8. Анализа образаца за оцењивање и израда 
препорука (уколико их има) 

руководио-
ци који су 
задужени за 
оцењивање 
и кадровски 
руководи-
лац 

 новембар 

9. Анализа образаца за оцењивање, 
одобрење препорука. Прослеђивање 
образаца директору организације на 
коначно одобрење. 

руководио-
ци који 
врше 
оцењивање 
и кадровски 
руководи-
лац  

 децембар 

10. Одобрење оцењивања успешности  директор 
организаци-
је  

анализа 
успешности, 
контролно 
оцењивање 
које врши  
управа  

 

11. Уношење података из образаца за 
оцењивање и плана личног развоја у 
релевантну базу података  

кадровски 
руководи-
лац  

 децембар 

12. Прослеђивање извештаја о оцењивању и 
плана личног развоја надлежним 
запосленима  

кадровски 
руководи-
лац  

 децембар 
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Aнекс 3.5 

ОБРАЗАЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕЊИВАЊУ УСПЕШНОСТИ 
ЗАПОСЛЕНИХ  

 
Документ бр. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Период који је обухваћен: 

Запослени који се оцењује/позиција:  

Припремио руководилац задужен за оцењивање:                            Датум:   

Анализу извршио:                     Датум:   

 

 

ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈУ ВРШИ РУКОВОДИЛАЦ ЗАДУЖЕН 
ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  

Оцените следеће тврдње оценама од 1 до 5, при 
чему 1 значи „не задовољава“, 5 „истиче се“, док 3 
значи „испунио/ла очекивања“: 
Примедба: за сваку оцену мању од 3 треба дати 
објашњење ниже у тексту  

1 2 3 4 5 није 
при-
ме-
њи-
во  

1.  Способност за рад у тиму, како  у смислу давања 
доприноса, тако и у смислу сарадње  

      

2.  Степен мотивације – показује ентузијазам        

3.  Приступ задацима – логичан        

4.  Квалитет рада        

- степен у коме је достигнут показатељ успешности    
бр. 1 

   

      

- степен у коме је достигнут показатељ успешности 
бр. 2 

   

      

- степен у коме је достигнут показатељ успешности 
бр. 3  
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5. Организација рада и документације        

6. Иницијатива – способност за самосталан рад        

7. Креативност – даје идеје, предлаже побољшања        

8. Став према колегама и претпостављенима        

9. Флексибилност        

10. Способан/способна да преузме одговорност       

11. Способан/способна да ради под притиском        

12. Вештине (да ли ниво вештина експерта одговара 
улози која се мења – ако је потребно) 

      

13. Утицај експерта на рад јединице        

14. Извршавање плана личног развоја        

15. Свеукупна оцена        

 

Објашњење за оцену мању од „3“ 

 

 

Руководилац задужен 
за оцењивање  

Позиција  Датум  Потпис  
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РЕЗИМЕ ИНТЕРВЈУА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ  

 
Запослени који се оцењује: _____________________ 
Руководилац задужен за оцењивање: _____________ 
Датум: ________________________   
 
Циљ интервјуа је у томе да руководилац задужен за оцењивање анализира успешност 
запосленог, као и да ли је извршен план личног развоја, о чему извештај подноси 
запослени који се оцењује.  

Коментари запосленог о 
спроведеном оцењивању –  
попуњава запослени пре 
интервјуа: 

 

Резултати анализе плана 
личног развоја – попуњава 
запослени пре интервјуа:  

 

Нови план личног развоја:
   

Посебни захтеви запосленог 
који нису били обухваћени 
оцењивањем и планом личног 
развоја: 

 

Посебни захтеви руководиоца 
задуженог за оцењивање који 
нису били обухваћени планом 
личног развоја: 

 

Остала питања / коментари које 
треба унети:  

Име и презиме / 
потпис запосленог:  

Име и презиме / 
потпис 
руководиоца 
задуженог за 
оцењивање:  

 

Име и презиме / 
потпис контролног 
органа: 
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Aнекс 3.6 

ПЛАН ЛИЧНОГ РАЗВОЈА  
За .................................................................................................................................... 
Позиција ........................................................................................................................ 
Дирекција / служба / сектор.......................................................................................... 
Администрација............................................................................................................ 
За период..................................................................................................................... 
 
І. Потребе за обуком  
 
 
 

Вид обуке  
Обавезна  Специјалистичка  

Уводна обука    
Стручно усавршавање    
Обука за потребе позиције   
Менторство   

 
ІІ. Сврха обуке        
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ. Анализа коју врши кадровски руководилац  
 

- Садржај обуке који је препоручен 
- Метода обуке која је препоручена (кратки курсеви, семинари, литература, посете, 

давање задатака, у кратким интервалима) 
- Технике обуке које су препоручене (потпуно или делимично одсуствовање с посла, 

учење на даљину) 
 
Датум..................................... 
 
ІV.  Анализа и усклађивање садржаја, методе, техника и дужине трајања, као и места на коме 

обука треба да се одржи, с линијским руководиоцем  

Садржај обуке  Метода обуке Технике обуке  Дужина обуке  Место на коме 
обука треба да 

се одржи  
     
     
     

 
V. Очекивани резултати и области примене стечених знања/вештина  
 
VІ. Финансирање обуке  
 
 
 
Потпис запосленог: Датум: 
  
Потпис линијског руководиоца: Датум: 

У складу са резултатима оцењивања 
успешности  

Наведите сврху обуке, односно шта њоме 
треба да се постигне: унапређење 
компетенција или знања, стицање нових 
знања, добијање информација, виши 
степен образовања или нешто друго, као и 
зашто је то потребно. 

Разјашњава се ко ће сносити трошкове обуке  
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Aнекс 3.7 

УПИТНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИМА ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ОДНОС  
Попуните упитник одговорима „да“ или „не“. Уколико је Ваш одговор на питање о разлозима престанка радног 
односа одричан, упишите „не“, а ако је потврдан, упишите „да“. Рангирајте потврдне одговоре према важности, 
обележавајући најважнији разлог са „1“. Молимо Вас да упитник потпишете и пошаљете надлежном кадровском 
руководиоцу.  

Хвала!  
 

 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ 
ОДНОСА  

Степен  

важности 

ОДГОВОР  

1. Не постоје могућности за    
напредовање.  

  

2. Не можете да се споразумете с     
колегама.  

  

3. Посао није у складу с Вашим 
очекивањима.  

  

4. Нисте задовољни управљачким 
вештинама линијског руководиоца.  

  

5.  Немају сви исте шансе за 
напредовање.  

  

6. Немају сви исте шансе да учествују у 
обуци.  

  

7. Нисте задовољни платом.    

8. Напуштате земљу.    

9. Желите да наставите обуку/ 
образовање.  

  

10. Идете на одслужење војног рока.    

11. Породични разлози.   

12. Неусклађеност задатака/послова 
које Вам руководиоци додељују.  

  

Oстали разлози: 

.................................................................................................................................................................. 

Датум.................                                                      Запослени чији радни однос престаје (потпис) 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ  
Име...................................................      Остала имена.................................................  
Презиме............................................................ 
Садашња позиција:..........................     Дирекција. ...................................................... 
Служба.............................................      Одељење......................................................... 
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Aнекс 4.1 

ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ  
Треба спровести следеће поступке/фазе: 

# Поступак Надлежна 
особа  

Референца  Период 

1. Утврђивање и представљање потреба 
за обуком руководиоцу задуженом за 
оцењивање. 
 
Извори информација су следећи: 
• план личног развоја  
• извештај о оцењивању успешности 
запослених   

• извештај о 
неправилностима/унутрашња 
контрола  

• записник о анализи успешности  
• нови задаци делегирани запосленом 
• нови трендови, знања и оперативна 
пракса који су уведени  

• остали извори (тј. извештаји о 
регулативи која је усвојена али још 
увек није примењена итд.) 
 

запослени 
(који се 
оцењује) 

користе се 
планови 
личног 
развоја  

новембар 

2. Анализа потреба за обуком и увођење 
приоритета за следећу, а и наредних 
неколико година. 
 
Уношење усвојених потреба у план 
личног развоја. 
 

руководиоци 
задужени за 
оцењивање  

мисија, 
визија и 
приоритети 
организације  

 

3. Предлагање хитних и осталих потреба 
за обуком, приоритета у њиховом 
испуњавању, рокова и запослених који 
треба да учествују у обуци. 
  
Представљање одговарајућих видова 
обуке. 
 
Критеријуми за одређивање 
приоритета: 
• потребе за обуком  
• тема обуке  
• временско усклађивање 
• позиција запосленог и његови/њени 
капацитети за похађање обуке  

• расположива средства за обуку  
 

кадровски 
руководилац 
 

користи се 
стандардни 
образац за 
годишњи 
план обуке  

децембар 

4. Уношење потреба за обуком у годишњи 
план обуке. 
 

кадровски 
руководилац 
 

анализа 
потреба за 
обуком  

децембар 
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Aнекс 4.2 

ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗОВАЊА ИНТЕРНЕ ОБУКЕ  

 

Тренер/Ментор/ 
Инструктор  Полазник обуке  Кадровски руководилац 

Почетак 

Договарање 
око годишњег 
плана обуке  

Представ-
љање потреба 
за обуком 

Именовање 
тренера, 
ментора и 
инструктора 

Израда 
плана 

усмерава-
ња 

Анализа/
одобре-

ње 

 
План 
усмеравања  

Организовање 
и спровођење 

плана 
усмеравања 

Праћење и 
процена   

 
Учешће у 
учењу  

Анализа 
и усагла-
шавање 

Крај  



Програм обуке за локалну самоуправу – Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС) 

 86 

Aнекс 4.3 

ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ОБУКЕ  
Процедура утврђивања годишњег плана обуке обухвата следеће поступке/фазе:  

# Поступак Надлежна 
особа  

Референца  Период 

1. Тражење организација које држе обуку, 
као и планова и видова обуке на 
тржишту, како би се одговорило на 
потребе за обуком  
 

кадровски 
руководилац 

користе се 
резултати 
процене 
потреба за 
обуком  

 

2. Избор одговарајуће обуке за запослене и 
распоређивање запослених на изабрани 
вид обуке 
 

кадровски 
руководилац 

 јануар  

3. Израда годишњег плана обуке  кадровски 
руководилац 

поуке 
извучене у 
претходном 
периоду  

јануар  

4. Договарање око годишњег плана обуке  кадровски 
руководилац 
 

 крај 
јануара  

5. Анализа и одобрење годишњег плана 
обуке  
 

директор 
организације 

 крај 
јануара  

6. Надгледање спровођења и процене 
годишњег плана обуке  

кадровски 
руководилац 

контролно 
оцењивање 
од стране 
управе  
 

 

7. Уношење информација о похађању обуке 
у релевантну базу података 
 

кадровски 
руководилац 

лични досије 
запосленог 
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Aнeкс 5.1 

ДРВО ПРОБЛЕМА 
(пример) 

 
 
 
 

Основни 
проблем 

Ефекти и последице 
основног проблема  

Узроци и 
порекло 
проблема  

ДРВО ПРОБЛЕМА = 
ОБЛИКОВАЊЕ 
СТВАРНОСТИ 
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Анекс 6.1  

САДРЖАЈ ТИПСКОГ ПРИМЕРА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА 
 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – САДРЖАЈ 
 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 1.1 Корисник 
 1.2 Уговарач посла 
 1.3 Значајне опште информације 
 1.4 Тренутно у стање у одговарајућем сектору (SWOT анализа) 
 1.5 Сродни програми и активности других донатора 
 
2. ЦИЉ УГОВОРА, СВРХА И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 2.1 Општи циљ 
 2.2 Сврха 
 2.3 Резултати који се очекују да консултант оствари 
 
3. ПРЕТПОСТАВКЕ И РИЗИЦИ 
 
4. ОПИС ПОСЛА 
 4.1 Опште 
 4.2 Специфичне активности 
 4.3 Управљање пројектом 
 
5. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – ДИНАМИЧКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
6. ЗАХТЕВИ 
 6.1 Људство 
 6.2 Канцеларија 
 6.3 Услуге које ће пружити консултант 
 6.4 Опрема 
 6.5 Споредни трошкови 
 6.6 Доказ трошкова 
 
7. ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 7.1 Захтеви извештавања 
 
8. ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 
 8.1 Дефиниција показатеља успешности (индикатора) 
 8.2 Специјални захтеви 
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Анекс 6.2  

ТИПСКА МАТРИЦА ЛОГИЧКОГ ОКВИРА РАДА 

ОПИС 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ/ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ  

КРИТИЧНЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОПШТИ ЦИЉ Како измерити 
општи циљ, 
укључујући 
количину, време 
и квалитет? 

Како ће 
информације бити 
прикупљане, када 
и ко ће их 
прикупљати? 

 

СВРХА Како измерити 
сврху, 
укључујући 
количину, време 
и квалитет? 

Како ће 
информације бити 
прикупљане, када 
и ко ће их 
прикупљати? 

Ако је сврха 
реализована, које 
претпоставке 
морају да се 
остваре да би се 
реализовао општи 
циљ? 

РЕЗУЛТАТИ Како измерити 
резултате, 
укључујући 
количину, време 
и квалитет? 

Како ће 
информације бити 
прикупљане, када 
и ко ће их 
прикупљати? 

Ако су постигнути 
резултати, које 
претпоставке 
морају да се 
остваре да би се 
реализовала 
сврха пројекта?  

АКТИВНОСТИ   Ако се 
спроведу/заврше 
активности, које 
претпоставке 
морају бити 
остварене да би 
се резултати 
могли остварити? 
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Анекс 6.3  

РЕДОСЛЕД ПОПУЊАВАЊА МАТРИЦE ЛОГИЧКОГ ОКВИРА 
РАДА 

 
При попуњавању крајње леве колоне битно је да се води рачуна о зависности                  
ако − онда (нпр. ако желимо да допринесемо остварењу општег циља, онда морамо да 
остваримо сврху, односно ако су одговарајући ресурси обезбеђени, онда се 
активности могу реализовати итд.), као и о условима неопходности и довољности 
(ресурси би требало да су неoпходни и довољни за реализацију активности, док је 
остваривање сврхе пројекта неопходно али не и довољно за постизање општег циља). 
При попуњавању крајње десне колоне требало би да одговоримо на питање: који 
спољни фактори које управљање пројектом не контролише могу да утичу на 
реализацију пројекта и на дугорочну одрживост резултата? Критичне претпоставке су 
део вертикалне логике у матрици логичкој оквира, нпр. ако се спроведу активности и 
одрже критичне претпоставке, онда ће се резултати остварити итд. Вероватноћа 
остварења и значај спољних утицаја нису исти за све заинтересоване стране, тако да 
одређивање критичних претпоставки захтева детаљне анализе и провере.  
 
За разлику од описа пројекта и критичних претпоставки, дефинисање показатеља 
успешности и начина провере спада у хоризонталну логику матрице. Индикатори би 
требало да дају одговор на питања: како ћемо знати да се остварило оно шта смо 
планирали и како да измеримо успех? Индикатори могу бити квантитативни и 
квалитативни, али и једни и други морају да буду мерљиви по приступачној цени и 
током целог трајања пројекта. Када се дефинишу индикатори, дефинишу се и начини 
провере, одређујући како, ко и када, односно колико често ће мерити показатеље. 
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Анекс 6.4  

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У МАТРИЦИ ЛОГИЧКОГ 
ОКВИРА РАДА 

ОПИС 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ/ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

НАЧИН 
ПРОВЕРЕ  

КРИТИЧНЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОПШТИ ЦИЉ – 
допринос пројекта 
општем развоју, на 
националном или 
секторском нивоу 
(обезбеђује везу са 
политиком и/или 
секторским 
програмом) 

Мери се величина 
доприноса општем 
циљу. Употреба 
током евалуације. 
Често није прикладно 
да сâм пројектни тим 
прикупља ове 
информације 

Извори информација 
и методе 
употребљене за 
њихово прикупљање 
и извештавање (ко и 
када, и колико често)  

 

СВРХА – развојни 
резултат постигнут 
по завршетку 
пројекта, односно 
конкретније, 
очекивана корист 
циљне групе  

Даје одговор на 
питање: како ћемо 
знати да је сврха 
остварена? Требало 
би укључити 
информације о 
количини, квалитету 
и времену. 

Извори информација 
и методе 
употребљене за 
њихово прикупљање 
и извештавање (ко и 
када, и колико често)  

Претпоставке 
(утицаји ван 
управљачке 
контроле) који могу 
утицати на везу 
сврха – општи циљ  

РЕЗУЛТАТИ – 
директни, конкретни 
резултати (у виду 
испоручене робе и 
или пружених услуга) 
које је пројекат 
остварио, који су 
скоро у потпуности 
под управљачком 
контролом 

Даје одговор на 
питање: како ћемо 
знати да су резултати 
остварени? Требало 
би укључити 
информације о 
количини, квалитету 
и времену. 

Извори информација 
и методе 
употребљене за 
њихово прикупљање 
и извештавање (ко и 
када, и колико често)  

Претпоставке 
(утицаји ван 
управљачке 
контроле) који могу 
утицати на везу 
резултати – сврха  
 

АКТИВНОСТИ – 
задаци (програм 
рада) које је 
потребно 
реализовати да би се 
остварили планирани 
резултати  

(Понекад се овде 
представи збирни 
приказ расположивих 
средстава и ресурса.) 

(Понекад се овде 
представи збирни 
приказ предвиђених 
трошкова и буџет.) 
 

Претпоставке 
(утицаји ван 
управљачке 
контроле) који могу 
утицати на везу 
активности – 
резултати  
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Анекс 6.5  

ПРИМЕР ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА И ТИПСКИ ПОСТУПАК ИЗРАДЕ 
 Прва година Друга година 

Број 
Резултати и 
индикативне 
активности 

Одговорност I II III IV I II III IV 

           

1.1 

Смањена количина 
отпадних вода 
директно испуштена у 
речни систем 

         

           
 Активности          

1.1.1 

Попис домаћинстава и 
предузећа која нису 
прикључена на 
канализациону мрежу 

Извођач кога 
је ангажовала 
локална 
самоуправа 

        

1.1.2 

Завршена пројектна 
документација за 
проширење 
канализационе мреже 

Пројектант 
кога је 
ангажовало 
јавно 
комунално 
предузеће 

        

1.1.3 

Припрема тендерске 
документације, 
оглашавање и 
склапање уговора 

Јавно 
комунално 
предузеће 

        

1.1.4 
Реализација и надзор 
над капиталним 
радовима 

Извођач и 
јавно 
комунално 
предузеће 

     
 

   

1.1.5 
Преговор о олакшицама 
за предузећа ако пређу 
на „чисту“ технологију 

Агенција за 
заштиту 
животне 
средине и 
предузећа 

        

1.1.6 Израда и спровођење 
плана олакшица 

Агенција за 
заштиту 
животне 
средине и 
локална 
самоуправа 

        

1.1.7 

Израда и реализација 
јавне кампање и 
подизања свести о 
отпадним водама 

Локална 
самоуправа 

        

1.1.8 Итд.          
           
 
 
Типски поступак израде: 
 
КOРАК 1 – написати главне активности: главне активности (написане у матрици 
логичког оквира) представљају збирни приказ онога што се мора урадити да би се 
остварили резултати пројекта и обично се користе за дефинисање детаљног 
динамичног плана активности. 
 
КOРАК 2 – рашчланити активности на подактивности и задатке: главне активности би 
требало поделити на подактивности и задатке који се могу једноставно организовати и 
реализовати. За реализацију сваке подактивности и задатка требало би задужити 
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појединог чланa пројектног тима – на тај начин реализација подактивности и задатака 
постаје њихов краткорочни циљ. Кључно је постићи прави ниво детаља (ни превише 
ни премало) – са рашчлањивањем треба престати у тренутку када је пројектанту на 
располагању довољнa количина информација да може да превиди време и ресурсе 
потребне за реализацију подактивности и задатка, односно самог пројекта. 
 
КОРАК 3 – одрeдити редослед извршења и међусобну зависност: када су активности 
рашчлањене на подактивности и задатке, онда треба одредити којим редоследом ће 
се подактивности реализовати и њихову међузависност. 
 
КОРАК 4 – одредити почетак, дужину трајања и завршетак подактивности и задатака: 
одређивање дужине њиховог трајања захтева реалистичну процену, на основу које се 
затим у динамичком плану активности дефинишу највероватнији датуми почетка и 
завршетка. Да би се обезбедило да процена буде реална, морају се консултовати 
стручњаци са одговарајућим знањем и искуством. Најчешћи проблем који се јавља при 
дефинисању динамичког плана активности је нереална (потцењена) процена времена 
потребног да се пројекат реализује. Разлози што долази до мање процене потребног 
времена су случајно изостављање појединих кључних активности и задатака из 
динамичког плана, планирање да једна иста особа или једна иста машина обавља два 
или више послова истовремено, неусклађеност зависности међу појединим 
активностима и жеља да се импресионира обећањем брзе реализације пројекта. 
 
КОРАК 5 – одредити временске одреднице главних активности: када се одреди 
трајање, почеци и завршеци појединих подактивности и задатака, онда се одређује 
почетак, време трајања и завршетак главних, кључних активности. 
 
КOPAK 6 – дефинисати критичне моменте (milestones): на основу дефинисаног времена 
трајања, почетака и завршетака главних активности можемо дефинисати критичне 
моменте на основу којих меримо напредак у реализацији пројекта. Најједноставнији 
критични моменти су завршеци самих главних активности. 
 
КOPAK 7 – одредити стручност и знање потребно за реализацију активности: када су 
познате подактивности и задаци, онда је могуће одредити стручност и знање потребно 
за њихову реализацију. Најчешће је већ унапред познато са каквом стручношћу и 
знањем располажемо, тако да овај корак омогућује додатну проверу да ли је 
предложени план, односно и сâм предлог пројекта изводљив узимајући у обзир људске 
ресурсе којима располажемо. 
 
КОРАК 8 – дефинисање одговорности, односно поделa задатaкa члановима тима: у 
зависности од детаља садржаних у динамичком плану активности, одговорности могу 
бити дефинисане или на нивоу кључних заинтересованих страна или организација 
укључених у релизацију пројекта, или на нивоу појединаца у оквиру пројектног тима. 
Сврха је иста – да се одреди ко је одговоран за управљање поједином/појединим 
активностима и да се на тај начин утврди одговорност за то што су планирани 
резултати постигнути (или нису). 
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Анекс 6.6  

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ТРЕБА УРАДИТИ/РАЗМОТРИТИ ПРЕ 
ТЕРЕНСКЕ ПОСЕТЕ 

Број Активности Урађено? 
(да/не) 

1 Прикупити опште информације о пројекту, укључујући:  
1) финансијску понуду,  
2) матрицу логичког оквира,  
3) ажуриран годишњи план активности и буџет,  
4) извештаје о претходним посетама и претходне извештаје о 
напретку,  
5) одговарајуће финансијке извештаје. 

 

2 Упознати се са поменутим документима и продискутовати о 
потенцијалним проблемима са колегама који на раде на истом или 
сличним пројектима. 

 

3 Разјаснити сврху посете: 
Шта се жели постићи посетом?  
Да ли је посета искључиво оцена/провера стања или су у посету 
укључени пружање савета и подршка реализацији пројекта?  
Коју ће корист имплементатор имати од ове посете?  
Шта је додатна вредност (add value) ове посете? 

 

4 Одредити кључне теме и потенцијалне проблеме о којима ће се 
продискутовати током посете (прегледати годишњи план, кључне 
претпоставке и теме − проблеме о којима је расправљано / које су 
уочене током претходних посета). Дефинисати прелиминарну листу 
питања. 

 

5 Одредити ко би још требало да учествује у посети, било као део 
тима или као представник других заинтересованих страна у 
пројекту. 

 

6 Размислити и разјаснити предложене методе прикупљања, 
бележења и анализе података: 
Кога желимо да посетимо, када и где? 
Да ли желимо да имамо појединачне или разговоре у групи? 
Да ли желимо да имамо одвојене састанке са женама и са 
мушкарцима? 
Шта желимо да видимо? 
Коју административну документацију желимо да преконтролишемо? 
Увек постоји могућност да нам имплементатор (или нека друга 
заинтересована страна) сугерише да разговарамо или посетимо 
само „успешни“ део пројекта. Како избећи „субјективност“ у таквом 
случају?  

 

7 Дефинисати додатна питања.  
8 Одредити сатницу посете и потврдити је са онима који треба да 

буду упознати са сатницом. 
 

9 Одредити потребне ресурсе и потврдити са онима који треба да 
обезбеде те ресурсе (нпр. транспортно средство, гориво, смештај, 
сале за састанке итд.). 

 

10 Разјаснити који се резултат очекује од посете, укључујући захтеве за 
извештавањем и како ће се информација поделити са онима са 
којима је треба поделити 

 

11 Потврдити сатницу и програм путовања непосредно пре поласка.  
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Анекс 6.7  

ТИПСКИ ФОРМУЛАР – ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 
Имплементатор: Општина: Датум посете: 

Име пројекта: Број / кôд у систему ИТ: 

Место пројекта: ГПС координате: 

Предвиђено време завршетка: 

Вредност пројекта: 

Коментари забележени током претходне посете: 

УОЧЕНИ ПРОБЛЕMИ: ДА/НЕ КОМЕНТАР: 

1. Учешће заједнице  
 

 

2. Усаглашеност пројекта са условима 
заштите животне средине 

  

3. Обележеност локације   
4. Предузете мере заштите   
5. Употребљивост пројекта остварена   
6. Квалитет радова   
7. Разумност трошкова   
8. Тачност и ажурираност информација 
у бази података 

  

9. Присутни представници других 
заинтересованих страна 

  

10. Сврха пројекта постигнута   
11. Реализација се одвија по плану   
12. Промењене мере енергетске 
ефикасности 

  

13. Остало   

ХИТНЕ И НАРЕДНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

ПРИЛОЗИ:  
Фотографије 

 Фотографије из 
базе података 

 
Кореспонденција 

 Извештај из 
базе података 
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Aнекс 6.8  

НЕКИ ТИПСКИ КОРАЦИ ПРОВЕРE ИЗВЕШТАЈА 
 
Завођење извештаја и припрема за проверу 
 

1. Завођење извештаја – бележи се датум када је примљен извештај, ко га је 
поднео и на који период се односи. 

 
2. Провера форме, потпуности и тачности извештаја – проверава се форма 

извештаја, наслов и да ли су задовољени административни предуслови – да ли 
су особе које су извештај написале и одобриле за то овлашћена лица. 

 
3. Подсећање на општи и појединачне/специфичне циљеве – као и на задатке и 

показатеље са циљем потпуног разумевања сврхе и циља пројекта и 
оствареног напретка током реализације. 

 
4. Преглед динамичког плана активности, односно плана реализације са циљем 

упознавања са активностима које су биле планиране да се реализују током 
периода извештавања, као и са резултатима које су били планирани да се 
остваре. 

 
5. Преглед претходног извештаја – ради подсећања на реализоване активности и 

резултате остварене током претходног период извештавања, као и на 
евентуалне проблеме и препоруке. 

 
 
Провера извештаја 
 
У зависности од достављене документације, треба проверити: 
 

• да ли се трошкови односе на период извештавања, 
 

• да ли се трошкови односе на одобрени пројекат, 
 

• да ли је извештај сагласан са програмским условима и правилима подобности, 
 

• да ли је пратећа документација адекватна, 
 

• да ли је поштована важећа законска регулатива, нарочито у погледу заштите 
животне средине и родне равноправности, 

 
• да ли је, у пројектима финансираним буџетским средствима, примењен Закон о 

јавним набавкама. 
 
Квалитет и количина – проверава се да ли су активности реализоване у планираним 
количинама и са планираним квалитетом, да ли су предузете активности биле 
планиране и сл.; ако има одступања, проверавају се предузете корективне мере. 
 
Да ли се пројекат реализује на време – проверава се да ли су активности реализоване у 
предвиђеном временском року – почетак и крај активности, као и дужина трајања; ако 
је дошло до кашњења, проверава се оправданост и легитимност узрока кашњења и да 
ли су предвиђене мере да се кашњење надокнади. 
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Остварени резултати – да ли су резултати остварени у складу са планираним када је реч 
о количини и квалитету; ова провера се врши на основу индикатора, односно степена 
остварења индикатора. 
 
Потрошња ресурса – проверавају се количина потрошених ресурса и ефикасност 
потрошње. 
 
 
Оцена успешности реализације 
 

1. Остварење реализације – оцењује се општи напредак остварен на 
реализацији пројекта (степен остварења сврхе, резултата и показатеља 
успешности) и, ако је могуће, степен остварења самог пројекта. 

 
2. Преглед забележених проблема – анализирају се предочени проблеми и 

њихов утицај (остварени и потенцијални) на реализацију пројекта; формулишу 
се препоруке и корективне мере које је неоходно спровести, ако информације 
представљене у извештају нису довољне за адекватну анализу проблема, 
захтева се достављање додатних недостајућих информација са циљем 
потпуног разумевања и решавања проблема. 

 
3. Преглед предложених препорука – оцењује се релевантност и реалност 

предложених препорука/решења и формира се мишљење о њима.  
 

4. Преглед осталих проблема – током прегледа и провере извештаја могуће је 
открити додатне проблеме који нису забележени у извештају; у том случају се 
спроводи неопходна анализа и формира се мишљење са препорукама, као и у 
случају забележених проблема. 

 
5. Неправилности – све нерегуларности уочене током прегледа и провере 

извештаја неопходно је одмах забележити и о њима известити. 
 
 
Резултати провере извештаја 
 
Извештавање о резултатима провере – сви налази, резултати и препоруке се 
бележе у извештају о провери; једна од препорука може бити теренска посета или 
додатна провера административне и техничке документације. 
 
Двострука провера – уобичајено је да поједини извештај не проверава само 
техничко-административно лице задужено за програмску реализацију пројекта него и 
лице задужено за контролу финансијске реализације. 
 
Завршна изјава – завршну изјаву одобрава надређени, обавезно се саопштава 
имплементатору а може се, према потреби, саопштити и крајњем кориснику. 
 
 
Унос података о напретку у електронску базу података 
 
По завршетку прегледа извештаја о напретку реализације пројекта, информације и 
подаци се уносе у електронску базу података. 
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Анекс 6.9 

ПРОВЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – КЉУЧНА ПИТАЊА 
 
1. Да ли је архивирана одговарајућа документација и да ли је документација 

ажурирана? 

2. Да ли су задужени за архивирање документације свесни своје одговорности и да 

ли су упознати са одговарајућим процедурама? 

3. Да ли су прецедуре и системи архивирања на одговарајући начин забележени (у 

одговарајућем приручнику и/или упутству)? 

4. Да ли се квалитет информација периодично проверава и одобрава? 

5. Да ли је особљу омогућена одговарајућа обука у области бележења и архивирања 

документације? 

6. Да ли је употребљена одговарајућа технологија за бележење и анализу 

информација, као и за извештавање? 

7. Да ли су на располагање стављени одговарајући ресурси потребни за адекванто 

чување докумената и управљање информацијама? 

8. Да ли су документа и извештаји смештени на сигурно место и лако доступни? 

9. Да ли се информације стално сакупљају и да ли се о њима периодично извештава; 

да ли су онда те информације доступне доносиоцима одлука у јасном и 

употребљивом облику/формату? 

10. Да ли информације представљене на време и да ли су их управљачке структуре 

употребиле на време у доношењу ваљаних одлука?  
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