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Поштовани,

Пред вама је друго од укупно три издања електронског билтена који је 
покренут у оквиру пројекта „Програм обуке за локалну самоуправу – 
Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС)“, који 
финансира Европска унија. Билтен је превасходно намењен запосленима у 
јединицама локалне самоуправе у Републици Србији али и осталим 
заинтересованим странама.

Билтен је осмишљен као један од инструмената за пружање подршке 
запосленима у јединицама локалне самоуправе и надовезује се на серију 
радионица које су у току јуна 2009. године биле организоване за одређени 
број запослених у јединицама локалне самоуправе. Билтен ће пружити 
могућност учесницима радионица, али и осталим заинтересованим 
странама да размене искуства у оквиру тема које су од значаја за боље 
разумевање питања оспособљавања запослених у јединицама локалне 
самоуправе за адекватно преузимање нових дужности и одговорности 
проистеклих из процеса децентрализације и интеграције Републике 
Србије у Европску унију.

Ово издање билтена је посвећено представљању садржаја и резултата 
одржаних радионица. Такође, полазници радионица представљају вам 
своја искуства са одржаних обука, нова знања, као и примере добре 
праксе усвојене у раду јединица локалне самоуправе.
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Пројекат “Програм обуке за локалну 
самоуправу” је детаљно представљен у 
претходном билтену. Укратко, пројекат има за 
циљ израду и реализацију пробног програма 
обуке за запослене у локалној самоуправи, 
доприносећи на тај начин реформи државне 
администрације и процесу eвропских 
интеграција у Србији.

Пробни програм обуке за запослене у 
локалним самопуправама реализован је кроз три 
четвородневне радионице. Сврха ових 
радионица била је да развије и унапреди знања 
и вештине учесника и тиме олакша и унапреди 
испуњавање обавеза које проистичу из описа 
њиховог радног места, односно да унапреди 

ефикасност и делотворност запослених и 
јединица локалне самоуправе у целини. Циљ је, 
такође, да се запосленима у јединицама локалне 
самоуправе пружи прилика да се сусретну, 
упознају и размене мишљења и искуства са 
својим колегама, што представља основу и 
почетни услов будућег умрежавања.

ТЕМЕ И НАСТАВНИ ПЛАН РАДИОНИЦА

Теме радионица, на основу којих је дефинисан 
наставни план, одабране су на основу процене 
потреба спроведених у оквиру пројекта 
“Подршка јачању капацитета локалне 
самоуправе у контексту процеса европских 
интеграција”, на основу резултата испитивања 
потреба за обуком, спроведених од стране Тима 
Владе Србије за имплементацију Стратегије за 
смањење сиромаштва, као и на основу анализа, 
препорука и мишљења дефинисаних током 
процене потреба, извршених у оквиру нашег 
пројекта путем упитника.

Испитивања су показала да постоји потреба да 
се изгради широк дијапазон капацитета за 
руковођење и управљање како би се повећао 
локални привредни развој, употпуњен 
разумевањем процеса интеграције у ЕУ, у 
контексту прилагођавања новим прописима, 
обавезама и радним стандардима, као и 
изградњом система пружања услуга који је 
оријентисан ка клијенту.

Закључено је да eвропске интеграције не 
треба посматрати као засебну тему, већ да оне 
представљају основу и саставни део читаве 
обуке. Такође је одлучено да се изради 
интегрисани наставни план радионица који ће 
свим учесницима омогућити увид у и пружити 
приказ добре европске праксе на плану 
управљања кадровским потенцијалима обуке, 
стратешког планирања и руковођења 
пројектним циклусом. На овај начин дефинисан, 
интегрисани наставни план се састојао од 
следећих модула и тема:

Увод – Нови изазови за руководиоце и остали 
изазови које европске интеграције собом носе.

Модул 1 -  Управљање кадровским 
потенцијалима; Тема: Разумевање потреба и 
истраживање могућности за  њихово 
подмиривање.

Модул 2 - Организовање обуке/ руковођење 
обуком; Теме: Увод у управљање променама и 
Добра пракса на плану организовања обуке и 
руковођења њоме.
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Одређивању циљне групе,  односно 
потенцијалних учесника пробног програма 
обуке је  посвећена посебна пажња. Узимајући у 
обзир тренутно стање у локалним самоуправама 
у Србији у области управљања и развоја 
људских ресурса, као и захтева да се допринесе 
стварању мреже добре праксе на локалном 
нивоу, дошло се до закључка да би идеалан 
полазник обуке требало да буде она особа у 
општини којој би овај пројекат помогао да боље 
разуме (у име своје локалне самоуправе) на који 
тачно начин могу да се развију неопходни 
капацитети, као и каква обука може да 
допринесе остварењу тог циља, - односно она 
особа у општини којој би пробни програм обуке 
помогао да делотворније одигра улогу “споне” 
између интерних потреба и спољне подршке. Та 
особа би такође требало да буде у позицији да 
може да допринесе даљем развоју и спровођењу 
стратегије обуке запослених у јединицама 
локалне самоуправе, те нових кадровских 
концепата и концепата стратешког руковођења.

Током заједничких консултација са 
Министарством за државну управу и локалну 
самоуправу, одлучено је да се позивна писма 
упуте свим начелницима градских, односно 
општинских управа, на укупно 191 адресу.

Уз позивна писма послат је и упитник који је 
послужио пројектном тиму да изврши селекцију 
учесника радионица и истовремено указао 
предавачима на искуство и потребе одабраних 
учесника.

Од укупно приспелих 120 номинација, а на 
основу детаљних анализа, пројектни тим је 
изабрао и позвао 110 особа да учествују на 
радионицама. При одабиру се водило рачуна да 
ли ће и колико предложена обука користити, 
како учесницима појединачно, тако и локалним 
самоуправама из којих долазе, а такође се 
водило рачуна и о равномерној покривености 
територије Републике Србије. На три 
четвородневне радионице учествовало је 85 

УЧЕСНИЦИ РАДИОНИЦА

полазника из целе Србији, од којих су трећина 
били начелници општинских односно градских 
управа. Радионицама су такође присуствовали и 
представници Министарства за државну управу 
и локалну самоуправу. Очекује се да ће 
полазници пробног програма обуке чинити 
основу за развој будуће мреже кадровских 
руководилаца, односно мреже добре праксе на 
локалном нивоу.

РАДИОНИЦЕ

У јуну су одржане три четвородневне радионице 
за запослене у јединицама локалне самоуправе 
широм Србије (од 9-12. јуна, затим од 16-19. јуна, 
те од 23-26. јуна 2009). Радионице су одржане су 
у хотелу “Парк”, Његошева 2, у Београду. 
Позивна писма за учешће потписана су од стране 
Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу.

Сви трошкови одржавања радионице и учешћа 
полазника покривени су из пројектног буџета 
(простор у коме су радионице одржане, смештај 

Модул 3 - Стратешко управљање; Теме: 
Добра пракса у стратешком управљању, и “IPA” 
приступ.

Модул 4 – Руковођење пројектим циклусом; 
Теме: Приступ ЕУ руковођењу пројекним 
циклусом, и Добра пракса.
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полазника, оброци, паузе за кафу, презентације, 
блокови за белешке, оловке, најам опреме, 
трошкови превоза, паркирање, копирање 
докумената, писмено а потом и усмено превођење 
итд). Радионице су изведене на српском и 
енглеском језику, уз консекутивно превођење.

Полазнике радионица је 9. јуна поздравио 
државни секретар у Министарству за државну 
управу и локалну самоуправу, г. Душко 
Радаковић, као и помоћник министра, г. Игор 
Вукоњански (16. и 23. јуна). Такође, 9. и 26. јуна 
2009. поздравила их је и руководилац пројекта из 
Делегације Европске комисије у Републици 
Србији, госпођа Данка Богетић.

Интегрисани наставни план, односно конкретне 
теме дефинисане у оквиру четири модула, 
презентирали су чланови пројектног тима: г. Јан 
Валент, вођа тима, проф. Стеван Лилић и Сергеј 
Анагности. Као технике, коришћене су 
интерактивна дискусија (са предавачима и међу 
учесницима), „мождана олуја“ (brainstorming) и 
одређивање стандарда (benchmarking), добра 
пракса у ЕУ и ЕУ приступ, као и рад у групама.

Сви полазници су добили сертификат да су 
похађали радионицу.

Упитник о утисцима дистрибуиран је на 
завршној сесији сваке од радионица. Конкретне 
сугестије учесника радионица су темељно 
анализиране.

Учесници су радионице оценили на следећи 
начин (оценама од 1 до 5):

I Свеукупна оцена и утисци: 4,31

Радионица 9-12 јун

Радионица 16-19 јун

Радионица 23-26 јун
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II Оцена за квалитет вођења радионице: 4,69

Радионица 9-12 јун

Радионица 16-19 јун

Радионица 23-26 јун
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ОЦЕНЕ УЧЕСНИКА И
ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III Степен у коме су стечена знања и вештине
    корисни и примењиви: 4,24

Радионица 9-12 јун

Радионица 16-19 јун

Радионица 23-26 јун
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Учесници су такође имали прилику да изнесу 
своје мишљење о томе шта им је током 
радионица највише а шта најмање користило, 
као и да дају своје коментаре и сугестије за 
наредне активности.

Показано је и изузетно задовољство изабраним 
модулима и темама. Имајући у виду да је велики 
број учесника имао предзнање из појединих 
области, одлука да се  презентира интегрисани 
наставни план радионица, који je омогућиo увид у 
приступ Европске комисије и предочио практичне 
примере добре праксе на плану управљања 
кадровским потенцијалима, обуке, стратешког 
планирања и руковођења пројектним циклусом, 
показао се као изврсно решење.

Учесници су такође истакли висок квалитет 
презентација као и знање, искуство и 
разноликост/различитост предавача. Предавања 
су оцењена као изузетно занимљива и 
интерактивна, са великим бројем конкретних 
примера. Начин и језик презентовања је био 
једноставан и разумљив, а предавачи су 
подстицали учешће полазника, размену 
искустава и практични рад, стварајући позитивну 
и радну атмосферу током све три радионице.

Међутим, оно шта су учесници вредновали 
највише је пружена прилика и могућност 
међусобног дружења и међусобна размена 
знања и искустава. Утисак је да постоји 
изузетно велика реална потреба за разменом 
информација и искустава међу запосленима у 
локалним самоуправама. Самим тим, идеја о 
стварању мреже добре праксе на локалном 
нивоу показала се не само као потребна, већ и 
неопходна.

Као најмање корисно, учесници су навели 
презентације познатих тема, недостатак 
времена да се поједине теме и области још 
детаљније обраде, као и недостатак времена за 
више практичних, групних вежби, дискусије 
појединих учесника о темама које нису биле 
директно везане за пројекат или радионицу. 
Такође су као најмање корисно навели 
калоричну храну у хотелу и ноћни живот у 
Београду.

Наредне активности које очекује већина 
учесника  радионица  су  учестали ја  
организација оваквих и сличних радионица, и 
то не само за исте, већ и за друге учецнике, а 
нарочито за градоначелнике/председнике 
општина и начелнике општих и осталих 
релевантних служби. Презентовани модули и 
теме би се могли проширити другим темама 
(нпр. припремом буџета), а такође би их 
требало детаљније и опширније обрадити, 
повећати број практичних примера и рада по 
групама, те још интензивирати међусобну 
размену искустава. Једна радионица би била 
посвећена једном модулу и великом броју 
групних вежби.

Учесници су предложили да се организује 
сусрет истих учесника за три до шест месеци, 
односно на сваких шест месеци, са циљем да се 
одрже и освеже успостављена познанства, 
оснажи започето формирање мреже добре 
праксе на локалном нивоу и провере резултати 
одржаних радионица – колико се искуства, 
знања и вештине, презентоване у оквиру 
пробног програма обуке, примењују у 
свакодневним активностима у локалним 
самоуправама.

Посебна очекивања су изражена од стране 
учесника да ће представници Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу, као и 
друге заинтересоване стране, а међу
њима, првенствено представници Сталне 
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конференци ј е  г радова  и  општина ,  
присуствовати и активно учествовати на 
радионицама оваквог типа. Очекивања су да ће 
Министарство убудуће преузети водећу улогу, 
како  у  организовању радионица и  
презентивању одговарајућих модула и тема, 
тако и у пружању релевантних и адекватних 
одговора учесницима будућих радионица.

И као што је један од учесника поручио: 
“Наставите са започетим, добрим радом, и 
крајњи циљ неће изостати!”

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ
ПОТЕНЦИЈАЛИМА

Јан Валент, вођа тима
IBF International Consulting

МОДУЛ ЗА ОБУКУ 1:

У првом модулу за обуку представљене су 
различите организационе структуре за 21. век, 
које ће задовољити све захтеве за ефикасношћу 
и делотворношћу у извршавању надлежности. 
Организациона структура представља формални 
систем радних односа у оквиру једне 
организације, који указује на односе између 
различитих позиција руководилаца и 
запослених по питању извештавања.

Циљ обуке: Разумевање потреба и 
истраживање могућности за њихово 
подмиривање

Организациону структуру треба размотрити на 
прави начин, успостављајући јасну поделу 
одговорности међу одређеним ентитетима. 
Структура организације одређује начин на који 
она делује, а може се утврдити на различите 
начине: 

– према функцији (у случају јединица локалне 
самоуправе, основне функције утврђене су 
законом);

– према географском подручју (север, југ итд);

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

– према мултидисциплинарним тимовима (тим 
за пројекат 1., тим за социјалне дотације, тим за 
иновације и развој итд). Тимови представљају 
најновији вид структуре, настао у 20. веку.

Организациона структура се често представља 
у  виду  ди ј а грама  или  графикона .  
Традиционални органиграм може бити 
механистички, с крутом, бирократском 
структуром, или пак органски, са неколико 
нивоа хијерархије и доста флексибилности.

Организациона структура за 21. век, намеће 
размишљање о креираењу нових радних места, 
као што су аналитичар процеса, руководилац 
процеса, креатор пословне политике, менаџер 
знања итд. Ово је обично двостепена структура, 
усмерена ка процесу. У графикону ниже 
представљена је структура најприкладнија
за 21. век.

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

ДОБРА ПРАКСА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

ПУТ У (J)ЕВРОПУ

КАКО ДО ЦИЉА?

МАЛЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

ЗА РЕФОРМУ - КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ОДГОВАРАЈУЋА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА,
ЈАСНИ ПРОЦЕСИ И НАДЛЕЖНОСТИ

http://www.ibf.be
http://www.drzavnauprava.gov.rs


БРОЈ 2
17.  AВГУСТ 2009.

ПРЕТХОДНА6

страна 7.

НАРЕДНА 8

1 ПОЧЕТНА

Пример: Органска структура

 

 
  

Свака промена у смислу иновација у 
управљању, проузрокована је непосредним 
окружењем. Oкружење које је усмерено ка 
резултатима утиче како на пословање, тако и на 
услуге, укључујући и јавне услуге.  Квалитет 
јавних услуга је веома на цени и постаје 
приоритет влада већине европских земаља, тако 
да иновације у правцу побољшања њиховог 
квалитета уживају велику подршку.

Управљање успешношћу запослених је и 
процес оцењивања напретка у реализацији 
утврђених циљева. Повезивање појединачних, 
животних циљева, са циљевима организације,  
стварање услова да појединци буду саслушани, 
важно је и за организацију, као и за запослене,

УПРАВЉАЊЕ УСПЕШНОШЋУ
ЗАПОСЛЕНИХ И НАПРЕДОВАЊЕ 

- како би достигли сопствени потенцијал за 
остваривање личних амбиција, а уједно 
повећали ефикасност, делотворност и 
продуктивност.

Мерењем успешности могу да се утврде 
проблеми које треба решавати, као и активности 
које позитивно утичу на успешност, 
унапређујући интерну комуникацију међу 
запосленима,  као и  екстерну,  међу 
организацијама и њиховим клијентима и 
заинтересованим странама; оно може и да 
помогне да се оправдају активности и трошкови 
с тим у вези.

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

Шема интегрисаног система је следећа:

- уводе се посебни и општи циљеви успешности,
 као и показатељи успешности, на основу
 послова и задатака појединих ентитета у

оквиру хијерархије, и то одозго наниже; 

- прикупљање информација о резултатима рада
 почиње на самом дну структуре; 

- резултати рада се процењују на свим нивоима.

Показатељи успешности треба да буду 
конкретни, мерљиви, остварљиви, релевантни и 
реални у смислу рокова; они се наводе према 
н а з и в у - д е ф и н и ц и ј и ,  п о л а з н о м  и  
квантификованом циљу, опису извора или 
временском интервалу у коме се мерење врши.
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• Кораци у утврђивању показатеља
     успешности: 

– утврђивање циља (циљева) успешности;
– утврђивање параметара и показатеља;
– утврђивање циљева у односу на полазне

     вредности; 
– успостављање система за прикупљање

     информација;

• Примери показатеља успешности: 

– време које је потребно за обављање
     одређеног посла;

– број запослених који су ангажовани; 
– број решених случајева;
– број организованих обука;
– смањење трошкова и времена, усвајањем

     нове технологије итд.

Управљање успешношћу запослених постаје 
саставни део активности у организацији, 
повезујући појединце и организационе целине, 
у циљу реализације очекиваних и планираних 
резултата.

Успешност и остварени резултати се 
процењују периодично, на основу тога у којој 
мери су показатељи достигнути, и то бар једном 
годишње, од стране руководства које треба да 
анализира статус и делотворност система 
управљања, да процени свеукупну успешност и 
утврди могућности за побољшање стања.

• Напредовање

Управљање успешношћу запослених и 
напредовање су тесно повезана питања. На 
основу остварених резултата рада, појединци 
стичу извесне бенефиције повезане с 

напредовањем. Оне се уносе у план личног 
развоја и могу да обухвате неке од следећих мера 
(али не морају да се сведу искључиво на њих):   

– обезбеђивање места за паркирање у кругу
     организације; 

– додела службеног возила;
– 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 језика, на
     атрактивном месту);

– додатак за годишњи одмор.

НЕОПХОДНЕ ВЕШТИНЕ И ИСКУСТВО,
СИСТЕМАТСКИ ПРИСТУП ИЗГРАДЊИ КАПАЦИТЕТА

Изградња капацитета се често односи на 
развијање одређене вештине или способности 
запослених (стручно усавршавање кадрова) 
или организације (организациони развој),
т е  р е л е в а н т н о г  о к р у ж е њ а  ( р а з в о ј  
институционалног и правног оквира).

Суштински је интерес сваке институције да 
обезбеди делотворан и ефикасан рад, за који је 
неопходан кадар с потребним вештинама и 
способностима. Зато се сматра да стручно 
усавршавање кадрова представља најважније 
питање, којим свака организација треба да се 
позабави. То је процес у оквиру кога се 
појединцима пружа прилика да развију 
разумевање и вештине, дођу до информација, 
знања и обуке, који ће им омогућити да на 
делотворан начин обављају свој посао, за 
добробит организације.
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Стручно усавршавање кадрова спада у 
надлежност кадровског руководиоца, који мора 
да буде покретачка снага у подмиривању потреба 
организације и запослених (напредовање) и 
промотер иновативних процедура за управљање 
и изградњу капацитета.

У надлежност кадровског руководиоца треба 
да уђе бар следеће: 

– запошљавање кадрова;
– бављење питањима везаним за

     спецификацију радних места;
– бављење  питањима везаним за опис

     радног места;
– управљање оцењивањем запослених;
– управљање стручним усавршавањем

     кадрова (план личног развоја,
     напредовање, планирање и учешће у
     обуци, итд).

Најважнији поступци у управљању кадровским 
потенцијалима треба да обухвате следеће:

• Запошљавање кадрова 
– објављивање слободних радних места
   (ажурирање услова /описа/спецификације
   радног места); 
– прикупљање и прелиминарна оцена молби
   (радних биографија и мотивационих
   писама);
– формирање конкурсне комисије;
– процена кандидата и надгледање
   састанака на којима комисија процењује
   кандидате;
– предлагање кандидата генералном
   директору;
– запошљавање и додела уговора с
   описом посла.

• Оцењивање запослених 

– периодична процена контроле успешности
   запослених (лични план развоја, одржавање
   оквира за процену); 
– анализа успешности запослених на основу
   релевантних показатеља; 
– анализа остваривања личног плана;
– оцењивање од стране руководиоца
   / извештавање;
– разматрање извештаја од стране запосленог
   чији рад се оцењује, и његово мишљење 
   с тим у вези;
– нови лични план (на основу процене
   запосленог).

• Лични план развоја 

– полазна тачка за усавршавање (где сам); 
– циљеви усавршавања (где треба / где бих
   желео-ла да будем);
– утврђивање потреба за обуком и плана
   обуке;
– ажурирање личног плана развоја после
   годишње процене запослених.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

Јан Валент, вођа тима
IBF International Consulting

МОДУЛ ЗА ОБУКУ 2:

Циљ обуке: Добра пракса у организовању 
обуке и руковођењу њоме

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; до 
тога може да дође код увођења нових послова и 
задатака или спровођења нових процедура, с 
којима запослени треба да се упознају. 
Иновације у управљачкој пракси и обављању 
послова, такође су врло чест разлог за 
похађање специјалистичке обуке.

Обука запослених кошта, те мора да се планира. 
Процена потреба за обуком се обично спроводи 
пре него што се захтеви за обуку финализују. Ово 
је задатак за кадровског руководиоца, који треба 
да од запослених прикупи захтеве за обуку
(у оквиру процеса процене запослених), да 
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обезбеди средства и сачини годишњи или 
вишегодишњи план обуке, у зависности од тога 
колико је она хитна (тренутни проблем који треба 
решити значи хитну потребу за обуком, а ту су и 
средњорочне и дугорочне потребе за обуком).

Захтеви за обуку се уносе у лични план развоја 
сваког запосленог. Захтеви за општу обуку се 
формулишу према радним местима, док се они за 
специјалистичком обуком прилагођавају 
појединцима. У реализацији обуке могућа су два 
приступа:

• Интерна обука

Овај приступ се често користи и популаран је 
када се у оквиру саме организације спроводи 
стална или ad hoc обука. Запослени с вишим 
квалификацијама обучавају оне с нижим, или тим 
задужен за спровођење промена обучава остале 
запослене итд.

Интерна обука обухвата и усмеравање, у ком 
случају се именује тренер усмеривач, или ментор, 
да би нешто чешће (свакодневно) тек запосленој 
особи, или другом одабраном особљу, помагао у 
обављању посла. Да би се овај вид обуке успешно 
реализовао, потребно је да се утврди план 
усмеравања.

Интерна обука може да се организује и кроз 
умрежавање или сарадњу са другим 
организацијама које имају сличан делокруг 
активности.

• Екстерна обука

Екстерна обука често је привлачнија варијанта 
за запослене, зато што се  организује у 
просторијама ван организације. Колико пута ће се 

обука организовати зависи, наравно, од 
расположивих средстава. Кадровски руководилац 
је задужен за покретање обуке, а процедура 
обично обухвата следеће: 

- тражење организација које држе обуку;

- разматрање планова и видова обуке;

- анализа планова личног развоја, избор
  одговарајуће обуке за запослене, као и одабир
  запослених који ће да похађају одређени
  вид обуке;

- организовање похађања обуке и унос
  релевантних података у план личног развоја;

- организовање интерног оцењивања обуке, као
  вида повратних информација неопходних за
  будуће планирање.

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

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

У обуци се могу применити следеће технике и 
улоге, при чему свака од њих подразумева 
одређене компетенције и услове:
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• Презентација

Ова техника се веома често користи када је 
потребно да се одржи обука за велики број 
запослених. Она изискује строгу и прецизну 
припрему и спровођење. За успешну 
презентацију потребно је размотрити и 
применити следеће: 

- тема презентације - шта треба да се
  презентира 

- циљна група (групе) обуке - коме треба да
  се презентира;

- тим за презентацију - ко ће да презентира; 

- сценарио презентације - како треба да се
  презентира; 

- где треба да се презентира - простор у коме
  ће се обука одржати.

- 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 дискусију (припрема се
  унапред, заједно с подсетником);

- вођење сесије (вођа групе треба да подстиче
  учеснике да саопште своје идеје, као и да
  прекида дискусију која није ефикасна);

- закључци (у циљу решавања проблема).

• Одређивање стандарда (benchmarking)

Одређивање  с тандарда  ј е  процес  
упоређивања трошкова, времена трајања 
пројектног циклуса, продуктивности или пак 
квалитета одређеног процеса или метода, с 
онима за које је опште прихваћено да 
представљају стандард вредности или најбољу 
праксу. Ово је најприкладнија техника која се 
примењује у анализи случајева и у вежбама.

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

- утврђивање проблематичне области;
- тражење организација са сличним процесима; 
- номиновање организација које представљају
  лидере у датој области;
- испитивање организација ради проучавања
  параметара и праксе; 
- посета организацијама с најбољом праксом;
- примена нове праксe.

• „Мождана олуја“ (brainstorming)

„Мождана олуја“ је метод групног креативног 
размишљања, који има за циљ да доведе до 
великог броја идеја за решавање проблема. 
Процес мора да обухвати следеће:  

- постављање проблема (да би сесија била
  успешна, треба изабрати само један проблем); 

- основне информације (кратак приказ
  проблема да би се учесници заинтересовали);  
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Полазници радионица су показали изузетно 
интересовање за овај модул. 

Стратешко или организационо управљање је 
процес утврђивања мисије, визије и циљева 
организације, као и израда политике и планова, 

ДОБРА ПРАКСА У
СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

Јан Валент, вођа тима
IBF International Consulting

МОДУЛ ЗА ОБУКУ 3:

Циљ обуке: Стратешко управљање

АНАЛИЗА, ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
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Решавање проблема је циљ стратешког 
управљања. Темељна анализа представља кључ 
за успешно решавање проблема. Шематски 
приказ проблема се веома често успешно 
користи у анализи и превођењу проблема у 
разумљив графички приказ циљева, који 
помаже да се представи пројекат чијим 
спровођењем се проблем решава.

• Шематски приказ проблема

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

• Шематски приказ циљева

Шематски приказ циљева је инструмент за 
представљање  циљева  про јекта ,  у   
хијерархијској структури. Њиме је обухваћено 
представљање свеукупног/општег циља 
(утицај), посебних циљева/резултата (сврха) и 
активности/задатака (учинак), које треба 
спровести да би се проблем решио.

• Од шематског приказа проблема до
     шематског приказа циљева и 
     израде пројекта

често у виду пројеката и програма, а затим и 
процес доделе ресурса за спровођење утврђене 
политике, планова, пројеката и програма.

Стратешко управљање се уводи ради 
вишегодишњег програмирања. У изради 
стратегије могућа су два приступа – пројектни 
приступ, у оквиру кога се стратегија заснива на 
представљеним и одабраним пројектима и 
програмима, и секторски приступ. У пракси се 
најчешће примењује комбинација ова
два приступа.

Добра пракса у стратешком управљању 
обухвата пет фаза: 

– утврђивање мисије и циљева (мисија -
     сврха организације; визија - колективни
     дугорочни циљ; циљеви - појединачни и
     групни циљеви за остваривање посебних
     циљева);  

– проучавање окружења (спровођење
     анализа као - „PEST“, „SWOT“ итд, ради
     осликавања тренутне ситуације); 

– формулисање стратегије (посебни, општи
     и групни циљеви које треба остварити,
     институционални оквир, управљачки
     капацитети и финансирање; средства и
     правила спровођења стратегије,
     механизам процене остварених ефеката 
     и резултата); 

– спровођење стратегије (кроз програме и
     пројекте);

– процена и контрола (праћење оствареног
     учинка и резултата).

Шест корака у изради пројекта (од шематског 
приказа проблема до шематског приказа 
циљева и израде пројекта), у циљу решавања 
проблема су:

• Први корак – формулисање проблема (не у 
смислу одсуства решења, већ у смислу 
постојећег негативног стања):

– избор заинтересованих страна; ко су праве
   заинтересоване стране када је у питању
   дати проблем;
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Приоритети се у оквиру стратешког 
управљања утврђују на основу темељне 
анализе ситуације, као и посебних и општих 
циљева које треба остварити; приоритети, које 
треба разматрати с локалног, односно 
регионалног или националног становишта, 
треба да су у складу с развојним одлукама.

У принципу, приоритети могу да се утврде на 
два начина: 

– према томе да ли временски претходе један 
другом – узима се у обзир одређен ред којим се 
ствари дешавају, односно њихов след (ставке 
обрађене, корисницима пружене услуге итд); 

– према значају или хитности – на основу 
вредности или значаја који су унапред 
приписани различитим догађајима и људима.

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

• Четврти корак – израда шематског приказа 
циљева:

– претварање шематског приказа проблема у
   шематски приказ циљева; почети одозго;

– проблеми: ако је А узрок, онда је Б последица; 

– циљ: X је средство за остваривање Y;

– анализа циљева уколико су реални и
   неопходни;

– уношење тог односа у шематски приказ;

• Пети корак – алтернативни вид анализе :

– елиминација циљева - нису пожељни или
   могући/обухваћени реализацијом;

– утврђивање могућих алтернативних решења
   и договор око стратегије деловања;

– разговор о алтернативним решењима;

• Шести корак – избор стратегије активности:

– процена изводљивости алтернатива;

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

– спровођење неопходних измена по питању
   трошкова, предности, вероватноће
   остваривања циљева итд.;

– представљање циљева за матрицу логичког
   оквира.

– разматрање сугестија кроз креативну
   расправу ради утврђивања проблема;
   заинтересоване стране разматрају
   велике проблеме;
– приказ проблема, сваког понаособ;
– утврђивање искључиво постојећих
   проблема, а не измишљених или будућих.

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

– постизање договора око проблема; 
– уколико договор није могућ – креативна
   расправа о неком другом проблему;

• Трећи корак – израда шематског приказа 
проблема:
– утврђивање непосредних / директних
   узрока; 
– утврђивање непосредних / директних
   последица;
– приказивање узрочно-последичног односа;
– анализа шематског приказа проблема,
   провера да ли је ваљан и потпун;
– даља разрада узрока и последица;
– договор заинтересованих страна;
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- фазе су прогресивне – свака фаза би требало
да се заврши пре него почне наредна; такође,
уочљива је разлика у трајању фаза;

- програмирање и идентификација нових
програма и пројеката се заснива на оцени
успешности (евалуацији) завршених
пројеката.

Основни стратешки документи на основу којих 
се реализује помоћ Европске уније су Документ о 
стратегији земље (''Country Startegy Paper'') и 
Национални индикативни програм (''National 
Indicative Programme''). Европска комисија 
разликује два приступа у управљању пројектним 
циклусом – приступ појединачних пројеката 
(''Individual Project Approach'') и програмски 
приступ (''Programme Approach'').

У оба случаја:

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

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

3) пројекти су изводљиви – пројектни
циљеви су реално оствариви у оквиру
ограничења које представља окружење и
капацитет онога ко пројкеат спроводи

4) корист која се оствари пројектом је
одржива.
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Сергеј Анагности, експерт члан тима
IBF International Consulting

Руковођење, односно управљање пројектним 
циклусом је термин којим се описује 
управљање активностима и процедурама 
којима се доносе одлуке током животног 
циклуса једног пројекта. 

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

Пројектни циклус се састоји из следећих фаза:

1) програмирање

2) идентификација

3) формулација

4) спровођење, односно имплементација и

5) евалуација и ревизија.

Главни принципи дефинисани пројектним 
циклусом су:

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

РУКОВОЂЕЊЕ
ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

МОДУЛ ЗА ОБУКУ 4:

Циљ обуке: Приступ ЕУ руковођењу 
пројектним циклусом

УВОД У ПРИСТУП ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
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Сврха ове фазе је идентификација пројектних 
идеја (концепта пројекта) које су у складу са 
развојним приоритетима Европске комисије и 
земље партнера, односно земље домаћина. 
Током ове фазе врши се оцена релевантности, 
односно важности и применљивости, као и 
вероватноћа изводљивости.

Оцена релевантности се односи на: 

- утврђивање политичког и програмског
оквира пројектне идеје – усаглашеност 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) 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; 

- прелиминарном оценом организације
управљања, координације и финансирања;
као и 

- прелиминарном оценом одрживости.

У оквиру програмског приступа припрема се 
финансијска понуда и израђује се акциони 
програм са предлозима пројеката, док сe у 

3) припремити квалитетан и реалан предлог
пројекта

4) размотрити питања одрживости током
фаза планирања, односно током фаза
идентификације и фазе формулације

5) потрудити се да документација буде
разумљива

6) обезбедити атмосферу учења током свих
фаза пројектног циклуса.

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

- релевантност односно значај 

- изводљивост 

- ефективност и добро управљање.

Основна правила успешног управљања 
пројектним циклусом су:

1) не прескакати пројектне фазе

2) укључити и консултовати кориснике

Главни принципи којих се придржава 
Европска комисија током управљања 
пројектним циклусом јесу употреба логичког 
оквира рада (''Logical Framework Approach''), 
израда високо квалитетних докумената у свакој 
фази и активно учешће заинтересованих 
страна у свим фазама пројектнoг циклуса.

ФАЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ – 
ИЗРАДА КОНЦЕПТА ПРОЈЕКТА
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Употребљено је први пут 60-тих година 
прошлог века са циљем побољшања 
планирања,  повећања одговорности  
управљања и оцене успешности. Логички 
оквир рада није замена за стручност и 
професионално расуђивање – логички оквир 
рада само доприноси и промовише тимски рад и 
ефикасније учешће заинтересованих страна 
током пројектног циклуса. Резултат логичког 
оквира рада је логичка матрица.

оквиру приступа појединачним пројектима 
израђују предлози пројеката. На крају фазе 
идентификације, за програмски приступ се 
припрема одлука о финансирању, док се за 
приступ појединачним пројектима дефинише 
оквир рада за следећу фазу, фазу 
формулације. Треба истаћи да се одлука о 
финансирању доноси на крају ове фазе само за 
програмски приступ.

Документи расположиви на крају фазе 
идентификације су:

- пројектни задатак за све претходне
студије оправданости финансиране од
стране Европске комисије; 

- радна верзија предлога пројекта и
пројектног задатка за планиране студије
оправданости, ако се ради о приступу
појединачним пројектима; односно

- финансијскa понуда за програм са
предлозима пројеката.

• Логички оквир рада/логика
интервенције (Logical Framework
Approach)

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

Логички оквир рада је аналитички процес и 
помоћно (али кључно) средство које се користи 
у процесу планирања и управљања пројектом.

Логички оквир рада се користи током свих 
фаза пројектног циклуса:

- током фазе идентификације ради анализе
постојеће ситуације, испитивања значаја
предложеног пројекта и одређивања
потенцијалних стратегија и циљева; 

- током фазе 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; и 

- у фази евалуације и ревизије матрица
логичког оквира рада представља збирни
преглед онога шта је било планирано
(циљеви, индикатори и главне претпоставке)
и омогућава основу за оцену учинка и 

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 испуњене да би 
се резултати могли 
остварити? 

 

Типска матрица логичког оквира рада
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индикативне активности), оцена расположивих 
ресурса и предвиђених трошкова, оцена 
предложене организације управљања, 
координације и финансирања, као и оцена 
ризика и одрживости, а све са циљем израде 
коначног предлога пројекта.

Документи расположиви на крају фазе 
формулације су:

- финансијска понуда; и/или

- пројектни задатак укључујући техничко-
административнe одредбе;

- споразум о финансирању.

• Динамички план активности

Динамички план активности представља 
графички приказ пројектних активности и 
омогућава њихову детаљну анализу. 
Представља основу за расподелу управљаке 
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.

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

ДОБРА ПРАКСА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

ПУТ У (J)ЕВРОПУ

КАКО ДО ЦИЉА?

МАЛЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

ЗА РЕФОРМУ - КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

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, финансијска одлука и 
споразум о финансирању, ако се ради о 
приступу појединачних пројеката, односно 
детаљни пројектни задатак са специфицираним 
техничко-административни одредбама за сваки 
предлог пројекта и споразум о финансирању ако 
се ради о програмском приуступу.

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
 домаћина);

- претпостављених механизама управљања и
координације, укључујући управљање
финансијама, унутрашњу контролу и
 институционални оквир извештавања; и

- капацитета заинтересованих страна да
учеству ју  и  финансира ју  процес
формулације пројекта.

Током ове фазе потврђује се усклађеност са 
политичким и програмским оквиром и врши се 
завршна анализа заинтересованих страна 
(укључујући оцену институционалног 
капацитета), анализа уочених проблема, 
анализа комплементарности са текућим и 
планираним  активностима,  анализа 
предложене стратегије, оцена предложене 
логике интевенције (циљ, сврха, резултати и 

ФАЗА ФОРМУЛАЦИЈЕ

Сврха ове фазе је остваривање планираних 
резултата, постизање сврхе пројекта и 
ефективан допринос општем циљу. У овој фази 
долази до изражаја ефикасно управљање 
расположивим ресурсима, а посебна пажња је 
посвећена  праћењу  реализаци ј е  и  
извештавању. Разликују се три фазе:

1. почетна фаза – у овој фази се врши 
закључење и склапање уговора, мобилизација 
ресурса, успостављање радних односа са 
заинтересованим странама, прегледа се и 
врши, по потреби, ревизија пројектног плана, и 
успоставља систем и механизми за праћење и 
евалуацију (оцену успешности)

2. главни период имплементације пројекта – у 
овој фази се врши набавка и распоређивање 

ФАЗА СПРОВОЂЕЊА, ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

http://www.ibf.be
http://www.drzavnauprava.gov.rs


БРОЈ 2
17.  AВГУСТ 2009.

ПРЕТХОДНА17

страна 18.

НАРЕДНА 19

1 ПОЧЕТНА

Док је праћење извршења стална анализа 
напредовања пројекта у остваривању 
планираних резултата са циљем унапређења 
процеса доношења управљачких одлука, 
евалуација представља оцену ефикасности, 
ефективности, утицаја, значаја и одрживости 
предузетих активности и политика. Сврха 
евалуације је систематична и објективна оцена 
текућег или завршеног пројекта, програма или 
политике, и одговарајућег концепта, начина 
имплементације и постигнутих резултата. Циљ 
евалуације је одређивање значаја и степена 
остварења циљева, развојне ефикасности 
(да ли су резултати пројекта остварени са 
разумним трошком?), ефективности (оцена 
колико су резултати пројекта допринели 
остварењу сврхе пројекта), утицаја и одрживости.

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.

Основни принципи евалуације су:

- непристрасност и независност процеса
евалуације од процеса програмирања
и имплементације

Праћење и оцена реализације и извештавање 
доприноси идентификацији успеха и проблема, 
доношењу правовремених и ваљаних одлука, 
одговорности за употребљене ресурсе и 
постигнуте резултате, обавештености и учешћу 
заинтересованих страна, и евалуацији 
пројектних достигнућа као и пројектној и 
финансијској ревизији. Користе се следећи 
извештаји: 

- почетни извештај (укључујући први
годишњи план рада) – омогућава ажурирање
и прилагођавање првог годишњег
плана рада

- периодични извештај о напретку –
омогућује увид у постигнуте резултате у
одређеном временском периоду

- годишњи план рада и годишњи извештај о
напретку – обавезан за сваки вишегодишњи
пројекат 

- коначни / завршни извештај – обавезан за
сваки пројекат  на  крају  периода
финансирања.

ресурса, укључујући људске ресурсе, реализују 
се активности и остварују резултати, прати се 
реализација и оцењује се постигнути напредак. 
На основу тако стеченог искуства се врши, по 
потреби, ревизија оперативних планова и 
извештава се о постигнутом напретку

3. фаза затварања пројекта -  у овој фази, 
одговорности су пренете локалном партнеру, 
успостављен је систем редовног и инвестиционог 
одржавања, пренето је, и од стране локалног 
партнера усвојено одговарајуће знање и вештине 
и осигурана су финансијска средства потребна за 
одрживост резултата пројекта.

Главни задаци током имплементације се 
састоје у: непрестаном праћењу и оцењивању 
реализације - прикупљању и анализи 
информација, на основу тих анализа врши се 
побољшање планова (планови су најбоља 
предвиђања будућности), и одговарајућем 
извештавању.

ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ
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модификовање израде будућих пројеката или 
програма (научене лекције); и модификација, 
односно промена политике (нпр. промена 
захтеваних  механизама  управљања  
финансијама и извештавања).

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ПРОЦЕСОМ

ПУТ У (J)ЕВРОПУ

КАКО ДО ЦИЉА?

МАЛЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

ЗА РЕФОРМУ - КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

- кредибилитет – ангажовање стручних и
независних експерата као и транспарентност
самог процеса евалуације, укључујући
достављање резузлтата евалуације свим
заинтересованим странама

- учешће заинтересованих страна у процесу
евалуације са циљем увида о успешности
пројекта из различитих перцепција

- корисност – презентација налаза и
препорука мора бити релевантна, јасна,
концизна и на време.

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

(1) законитости и регуларности пројектних
прихода и расхода - да ли су се током
имплементације пројекта доследно
примењивали закони и остала правила и
уговорне обавезе?

(2) ефикасне и економичне употребе
пројектних фондова - да ли је примењена
добра пракса управљања финансијама? и 

(3) наменске потрошње пројектних фондова –
да ли је буџет пројекта потрошен за
назначене намене?

Ревизија се састоји од фазе планирања, 
извршења, извештавања и примена препорука. 
Одлуке које се доносе као резултат ревизије су 
наставак имплементације, реструктуирање или 
заустављање реализације пројекта; корекција 
(махом умањење) последње исплате или 
поварћај ненаменски потрошених средстава; 

ДОБРА ПРАКСА У
СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Драгана Стојанов, Опово

Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу, у сарадњи са IBF International 
Consulting и финансијску подршку Европске 
уније, реализује пројекат Програм обуке за 
локалну самоуправу. Циљ пројекта је 
успостављање мреже запослених у локалним 
самоуправама, која ће имати значајну  улогу у 
имплементацији Стратегије обуке запослених.

У оквиру овог пројекта, а на позив 
Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу, током марта 2009.године, локалне 
самоуправе су доставиле попуњен упитник и 
предложиле свог кандидата, који највише 
одговара профилу будућег  тренинг менаџера. 
Приспеле пријаве су прошле кроз селекцију, а 
одабрани кандидати, који ће похађати  програм 
обуке у оквиру предвиђених радионица, 
представљаће основу за развој будуће мреже 
тренинг менаџера.

РЕАКЦИЈЕ УЧЕСНИКА

Реализација пројекта Програм обуке за 
локалну самоуправу и стварање мреже 
тренинг менаџера, биће важан  допринос 
развоју мреже добре праксе у локалним 
управама.
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Локална самоуправа као јавна служба, у 
служби је грађана и као таква одговорна за 
развој локалне средине. Данашња модерна 
локална самоуправа, треба да поседује 
потребне капацитете, иновативност, знање, 
с п о с о б н о с т  к а д р о в а ,  е ф и к а с н о с т ,  
професионалност и одговорност, како би била 
спремна  за реформске изазове и европске 
интерграције.  Адекватно управљање 
кадровима уз систематски приступ јачању 
капацитета, обучавање и усавршавање, води 
развоју кадровских потенцијала.

Локалне самоуправе, уз помоћ стратешког 
планирања, дефинишу  циљеве  којима теже, 
ради остварења постављених визија и задатака. 
Руковођење пројектним циклусом је изузетно 
захтеван и одговоран процес, који подразумева 
константно праћење реализације пројекта, 
ефикасно управљање расположивим ресурсима 
и извештавање о поштовању рокова.

Током радионице одвијала се активна 
комуникација између предавача и учесника. 
Чули смо искуства добре праксе, а представници 
општина су говорили о  искуствима из својих 
средина, о позитивним примерима, али и 
проблемима са којима се сусрећу у различитим у 
областима. Учесници радионице су добили 
сертификате о завршеној обуци и изразили 
жељу да се успостаљена сарадња и даље 
активности на овом пољу што пре наставе.

Реализација пројекта Програм обуке за 
локалну самоуправу и стварање мреже тренинг 
менаџера, биће важан допринос развоју мреже 
добре праксе у локалним управама. Важно је и 
њихово активно ангажовање  у процесу израде 
националне стратегије за локалне самоуправе. 
Поред стратегије обуке за запослене у локалним 
самоуправама која је у изради, у септембру се 
планира и реализација пројекта Програм 
подршке општинама.  Коначно, до краја 2009. 
очекујемо и Закон о локалној самоуправи.

Тематске области одабране су на основу 
добијених одговора из упитника. Током 
семинара, представљени су  инструменти 
добре праксе у оквиру четири тематске 
области: управљање кадровима, обука, 
стратешко планирање и руковођење 
пројектним циклусом.

ИНСТРУМЕНТИ, И КАКО С ЊИМА

Локална самоуправа као јавна служба, у 

служби је грађана, и као таква одговорна 

је за развој локалне средине.Прва од три планиране радионице  одржана  
је  у Београду, (09.06. - 12.06.2009.) и окупила 
је 31 учесника, из следећих региона: Северно-
банатски, Северно-бачки, Средње-банатски, 
Јужно-бачки, Западно-бачки, Јужно-банатски, 
Град Београд, Мачвански, Колубарски, 
Подунавски и Браничевски.

Лично, представљала сам општину Опово, где 
радим као виши стручни сарадник за 
инвестиционо планирање, анализу, опште 
привредне послове и послове унапређења и 
развоја туризма. Четвородневну радионицу  
водили су  искусни и вешти предавачи, 
консултанти - Сергеј Анагности, Јан Валент и 
Проф. др. Стеван Лилић.

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ПРОЦЕСОМ

ПУТ У (J)ЕВРОПУ

КАКО ДО ЦИЉА?

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

МАЛЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

ЗА РЕФОРМУ - КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ
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1 ПОЧЕТНА

Према неким од истраживања спроведених од 
стране домаће Канцеларије за придрживање 
Европској унији, између 60 и 70% процената 
становништва има позитиван став према 
европским интеграцијама. Али како остатак 
Србије мотивисати за промене?

Ако из Лајковца пођете у Бању Врујци, наjбрже 
ћете стићи путем кроз села Словац, Наномир, 
Дучић, Мушић ... Пре десетак година, након што 
је асфалтирана последња деоница, први пут сам 
прошла тим друмом. У смирај једног летњег 
дана, испред сеоске продавнице био је паркиран 
комбајн, на њему свеже овршено жито, а 
мештани, уморни и задовољни због успешног 
радног дана, пију пиво.

Ако из Лајковца пођете у било који део Србије, 
па до Европе, на локалним путевима срешћете 
много људи задовољних својим животима, без 
жеље за променама.

Обука којој смо присуствовали,  један је од 
првих конкретних покушаја да се процес 
интеграција спусти са виших на ниже нивое,  
односно  да се по „multilevel“ принципу пренесу 
позитивна искуства, те да нам се укаже на 
најбоље методе за њихово даље преношење. 
Семинар у великој мери доприноси стицању 
нових вештина у комуникацији и презентацији, 
савладавању нових начина тимског рада и 
анализе проблема, а такође је указано и на 
начине увођења стандарда квалитета. Од 
непроцењиве важности била је и размена 
искустава и контаката са колегама из других 
општина. Свакако треба похвалити стрпљење и 
разумевање добрих предавача за мноштво 
специфичних питања и конкретних проблема 
из локалне праксе. Као последица, подигнут је 
ниво личне мотивације сваког од полазника.

Узимајући учешће у Програму обуке за 
локалну самоуправу, као већ мотивисани 
појединац, очекивала сам да на семинару 
стекнем сазнања о начину и методама 
преношења мотивације за процесе инеграција, 
к а к о  з а п о с л е н и м а  у  о п ш т и н с к о ј  
администрацији, тако и грађанима, у малој 
средини, са већинском структуром мешовито-
пољопривредних домаћинстава.

Како да људе уверимо да треба да крену у 
Европу, кад је њима сасвим пријатно и испред 
сеоске продавнице? Како да код колега 
разбијемо страх од придруживања  и промена 
које оно собом носи? Како да уверимо остале 
грађане да је ”у Европи” боље? Све досадашње 
активности спровођене од стране државних и 
других институција занемаривале су ове 
сегменте, бар кад је наша општина у питању.

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ПРОЦЕСОМ

ДОБРА ПРАКСА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

КАКО ДО ЦИЉА?

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

МАЛЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

ЗА РЕФОРМУ - КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ

Како да људе уверимо да треба да крену у 
Европу, кад је њима сасвим пријатно и 
испред сеоске продавнице? Како да 
колегама разбијемо страх од 
придруживања  и промена које оно собом 
носи? Како да уверимо остале грађане да је 
”у Европи” боље?

ПУТ У (J)ЕВРОПУ

Татијана Панић, Лајковац

НОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Обука којој смо присуствовали,  један 
је од првих конкретних покушаја да се 
процес интеграција спусти са виших на 
ниже нивое.
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1 ПОЧЕТНА

Но, то је тек путоказ за даље активности 
учесника семинара у својим срединама, које осим 
људских, изискују и техничке и финансијске 
ресурсе. Остаје нам да се овим темама и даље 
бавимо, а пре свега тиме како да процес 
придружевања ”преведемо” на језик грађана. 
Пут у Европу није туристичко путовање, а Србија 
тамо неће бити телепортована неком чудесном 
футуристичком направом. Зато хајде да од 
Европе усвојимо оно најбоље, а Европи 
пренесемо највредније из Србије.

Срећан нам  пут!

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ПРОЦЕСОМ

ДОБРА ПРАКСА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

ПУТ У (Ј)ЕВРОПУ

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

МАЛЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

ЗА РЕФОРМУ - КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ

Први корак на  путу израде пројекта, 
свакако је тачно формулисање проблема. 
Важно је одредити јасне задатке и 
активности свих учесника.

КАКО ДО ЦИЉА?

Љиљана Шабић, Штрпце

Неке међу бригама су нам заједничке: 
хронична беспарица, недовољно брз 
развој приватног предузетништва и 
недостатак страних инвестиција.

Током радионице имали смо прилике да се 
упознамо и са примерима из ”лоше праксе” 
суседних земаља које су прошле, или пролазе 
кроз реформе које нам предстоје, с намером да 
сличне грешке избегнемо.

У размени искустава са представницима 
осталих општина, и поред тога што је свака 
локална заједница оптерећена себи 
специфичним проблемима, дошли смо до 
закључка да су нам неке међу бригама 
заједничке: хронична беспарица, недовољно 
брз развој приватног предузетништва, као и 
недостатак страних инвестиција.

Током семинара-радионице за обуку радника 
локалне самоуправе, предавачи Јан Валент и 
Сергеј Анагности пренели су нам искуства 
добре праксе неких замаља Европске уније. 
Циљ радионице је да се општинама помогне на 
плану обуке и развоја мреже добре праксе у 
локалној самоуправи. Тема радионице била је: 
стратешко управљање кроз шематски приказ 
проблема, управљање пројектним циклусом - 
фаза спровођења, праћења, реализације и 
извештавања. Представљен је пакет добре 
праксе на плану управљања кадровима, обуке 

и руковођења пројектним циклусом. Указано је 
на предност и значај тимског рада за постизања 
заједничког циља.

Да би остварила постављене циљеве, свака 
општина мора најпре да направи стратегију 
развоја. Важно је упознати се са реалним 
потребама и одредити приоритете, а затим 
начине и путеве за њихово остваривање. У 
изради пројекта, поред стварања јасне визије, 
неопходно је одредити јасне задатке и 
активности свих учесника.

Први корак на  путу израде пројекта, свакако 
је тачно формулисање проблема. Други корак 
је избор заинтересованих страна а трећи 
шематски приказ проблема, где је важно 
утврдити узроке и последице, проверити 
његову целовитост и ваљаност, и на крају 
обезбедити сагласност заинтересованих 
страна. Важно је, такође, у виду увек имати 
алтернативна решења.
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1 ПОЧЕТНА

И поред веома много корисних информација 
које нам је овај семинар пружио, остаје ми 
жаљење што његово трајање није нешто дуже. 
Лично бих желела да научим више о изради 
пројектног плана. У мојој општини потребе су 
велике а запослени нису за то обучени. Мада 
живимо у специфичној ситуацији, у мраку, 
рекло би се, потребна су нам знања. Почетник 
сам, али желим да учим.

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ПРОЦЕСОМ

ДОБРА ПРАКСА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

ПУТ У (Ј)ЕВРОПУ

КАКО ДО ЦИЉА?

МАЛЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

ЗА РЕФОРМУ - КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ

На семинару, ”Програм обуке за локалне 
самоуправе”, одржаном од 23. до 26. јуна ове 
године, упознао сам се са методолошким 
принципима и примерима добре праксе 
потеклим из Европске уније (ЕУ).

На почетку семинара био сам задовољан 
избором тема. Господин Јан Валент, професор 
Стеван Лилић и господин Сергеј Анагности, били 
су умешни предавачи. Током предавања и 
радионица, успели су да садржајем и начином 
презентације одрже пажњу  полазника курса.

Током четвородневног рада, стекли смо јасан 
увид у проблематику која је тема обуке. 
Мноштво практичних савета, сликовитих 

Семинар ”Програм обуке за локалне 
самоуправе” пружа мноштво практичних 
савета, сликовитих примера и конкретних 
предлога, који могу бити од велике користи 
запосленима у било којој организацији.

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Сава Пивнички, Србобран

примера и конкретних предлога, свакако могу 
бити од велике користи запосленима у било 
којој организацији. За мене лично, семинар је 
одлично средство за синтезу досадашњих 
знања и примера из праксе, са новим знањима 
и примерима.

Сматрам да су обрађене теме биле веома 
значајне, иако су неке међу њима само 
дотакнуте, без довољно времена за анализу, 
као и за вежбе које би послужиле за реално 
усвајање и примену у пракси. И поред тога, 
семинар је био квалитетна иницијација учења и 
индивидуалног ангажовања сваког од нас, у 
циљу развијања сопствених знања и вештина.

Да бисмо побољшали квалитет рада 
запослених у локалној самоуправи, 
морамо улагати у њихово
знање и вештине.

Треба истаћи извесну неприлагођеност 
примера добре праксе ЕУ са реалним 
могућностима за њихову примену у нашој 
стварности. У времену када држава најављује 
нове мере, када локалне самоуправе не 
остварују трансфере по планираној динамици и 
када не постоји могућност њене темељне 
реорганизације, плашим се да је овај семинар 
код неких колега доживљен као скуп лепих 
жеља, неостварљивих у пракси. То свакако 
није резултат мањкавости одржаних 
предавања, већ реакција људи коју живе у 
свакодневним проблемима, какве им намеће 
актуелна ситуација.
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1 ПОЧЕТНА

Мале заједнице, каква је општина 
Косјерић, већ дуго се суочавају са 
демографском депресијом, чији су узроци 
централизација система и пропадање села.

МАЛЕ ОПШТИНЕ - 
ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

Весна Мандић, Косјерић

Верујем да ће овај семинар покренути 
локалне самоуправе у правцу достизања 
стандарда који су нам неопходни.

Битно је рећи, а то и јесте разлог одржавања 
овог семинара, - да бисмо побољшали квалитет 
рада запослених у локалној самоуправи, 
морамо улагати у њихово знање и вештине. 
Образовање у многим областима није скупо а 
до њега је могуће доћи на различите начине. 
Сматрам да и у најбољој организацији има 
места за одређене промене, а сигуран сам да 
места за промене има и у свакој локалној 
самоуправи. Да их је могуће реорганизовати, о 
оквиру постојећих законских оквира, говоре и 
примери из домаће праксе.

Верујем да ће овај семинар покренути локалне 
самоуправе у правцу достизања стандарда који 
су нам неопходни. У томе свакако рачунам и на 
подршку Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу, које је учешћем у 
организацији семинара показало интересовање.

На крају, желим да се осврнем и на 
неформални део нашег дружења. Имао сам 
среће да се упознам са занимљивим људима и са 
њима успоставим одличне односе, а та 
познанства ће нам бити и од професионалне 
користи. Било ми је задовољство провести 
четири дана у Београду и то време искористити 
за учење, дружење и размену искустава. Овај 
семинар је један од најбоље организованих међу 
онима које сам похађао.
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ДОБРА ПРАКСА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

ПУТ У (Ј)ЕВРОПУ

КАКО ДО ЦИЉА?
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Веома сам срећна што ми је пружена прилика 
да похађам семинар „Програм обуке за 
локалну самоуправу”. Упознала сам изузетне 
људе, међу њима и младе који већ имају пуно 
знања и искуства у својим пословима. Током 
рада са одличним предавачима и колегама, и 
сама сам осетила ентузијазам и истинску вољу 
да применом стечених знања помогнем раду 
своје општине.

У времену транзиције и реформи, општине у 
Србији сусрећу се са различитим проблемима. 
Мале заједнице, каква је општина Косјерић из 
које долазим, већ дуго се боре са 
демографском депресијом, чији су узроци 
централизација система и пропадање села. 
Младим људима, по завршетку школовања, 
повратак у мала места из којих долазе не чини 
се довољно примамљив, па готово по правилу 
остају у већим центрима. Општина Косјерић је 
са тим проблемом дуги низ година покушавала 
да се избори расписујући јавни конкурс за 
доделу стипендија намењених студентима са 
наше територије, најпре за дефицитарна 
занимања, а затим, пошто интересовања није 
било, и за сва друга занимања. Чак и тако,

http://www.ibf.be
http://www.drzavnauprava.gov.rs


БРОЈ 2
17.  AВГУСТ 2009.

ПРЕТХОДНА24

страна 25.

НАРЕДНА 26

1 ПОЧЕТНА

Кроз обављање задатака, демонстриран је 
тимски рад, вештина презентације као и 
примена метода brainstorming, 5М, swot анализа, 
дрво проблема, логичка матрица. Сваки члан 
тима је био мотивисан да пружи свој допринос за 
успешно обављање задатака у кратком 
временском року.

Имајући у виду све већу потребу за 
формирањем тимова и реализацијом различитих 
пројеката, надлежно министарство може да 
помогне општинама тако што би дефинисало 
заједнички модел организације.

локалне самоуправе у процесу реформи 
подстакнутих европским интеграцијама, а изнад 
свега, њен значај за грађане, као и за развој и 
просперитет локалне заједнице. Њена 
организациона структура треба да омогући 
несметано одвијање процеса, са јасно 
дефинисаним надлежностима, одговорностима, 
описом послова, који је дефинисан постављеним 
задацима и мерљивим циљевима. На реформске 
изазове могу да одговоре само стручни, добро 
обучени кадрови, а праћење каријера 
запослених, олакшаће усклађеност њихових 
животних циљева са циљевима организације.

Надам се и наставку обуке, у истом саставу.
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Пажљиво праћење каријера запослених, 
олакшаће усклађеност њихових животних 
циљева са циљевима организације.

ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

Марина Миловановић, Земун

Похађала сам већ неколико различитих обука 
и чинило ми се да су ми већ познати сценарији по 
којима се курсеви одвијају. Програм обуке за 
запослене у јединицама локалне самоуправе, 
међутим, издваја се по доброј концепцији и 
начину на који су предавања структурисана. 
Одлични предавачи су вешто створили радни 
амбијент и мотивисали учеснике обуке да време 
искористе и за дискусије и размену искустава,  
па и  на тај начин допринесу развоју мреже 
добре праксе. Добили смо јасну слику процеса, 
од стварања стратегије Владе, до реализације 
конкретних пројеката. Истакнут је значај 

жељени успех је изостао. У напорима да се 
запосли већи број приправника, контактирана је 
и национална служба за запошљавање која, 
међутим, предвиђа средства за финансирање 
пријема приправника само у приватном сектору.

Општина Косјерић, као и многе друге, има 
знатне потребе за новим идејама и 
инвестицијама, па су велике жеље и напори 
људи на челним позицијама у општини да се ти 
проблеми реше. Верујем да ће знања стечена на 
семинару ”Програм обуке за локалну 
самоуправу”, бити од користи будућем успешном 
развоју наше општине.

Управљање  про ј ек тним  циклусом ,  
најактуелнија је област у општини из које 
долазим, па је и време посвећено приказивању 
израде концепта пројекта, предлога, праћења 
реализације и извештавања, било недовољно 
за сагледавање практичних проблема у раду. 
Била би нам драгоцена вежба која би, кроз
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Не можемо решити проблем ако 
размишљамо на исти начин као кад 
смо га створили.

А. Ајнштајн

ДНЕВНИ РЕД И РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦА

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И 
РУКОВОЂЕЊЕ ЊОМЕ

ДОБРА ПРАКСА У СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ПРОЦЕСОМ
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КАКО ДО ЦИЉА?
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Знање и искуство стечено на семинару, 

поделићу са колегама, и сама га 

примењивати у будућности.

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

Зорица Станковић, Топола

Области обрађене на семинару Програм 

обуке за локалну самоуправу, одабране су тако 

да одговарају стварним потребама запослених 

у општинској управи. Теме као што су Нови 

управљачки изазови, Процес учења, или 

Управљање пројектним циклусом, у великој 

мери ће допринети стручности локалне управе 

и разумевању институција Европске уније 

(ЕУ). На јасан начин су представљени и 

објашњени управљачки изазови у оквиру 

реформе локалне самоуправе, током процеса 

европских интеграција.

приказ конкретног пројекта из праксе, 
поставила матрице логичких оквира за израду 
предлога пројекта.

На крају, захваљујем се организаторима, 
предавачима и преводиоцима, који су дали све 
од себе да нам пренесу знање и искуство, а 
надам се и наставку обуке, у истом саставу.

Општина Топола ради на систематској, 
професионалној обуци запослених. Само 
обучени и добро информисани, можемо да 
бирамо најпогоднији инструмент за решавање 
проблема и развојних потреба, негујући тимске 
и партнерске односе.

Важно је да локалне управе граде добре 
односе - како  са суседним управама, тако и са 
другим потенцијалним партнерима – на 
регионалном, националном, и међународном 
нивоу. Партнерства обезбеђују бољи проток 
информација и људских ресурса.

Упознати смо са примерима добре праксе у 
овој области у земљама ЕУ, као и са искуствима 
општина у Србији које их већ примењују.

У процесу придруживања Србије ЕУ, биће нам 

драгоцена свака помоћ у даљем обучавању и 

оспособљавању запослених. Мера успеха бице 

брзина којом усвојимо и применимо најбољу 

европску праксу.

Знање и искуство стечено на семинару, 

поделићу са колегама, и сама га примењивати

у будућности.
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представника у  јединицама локалне 
самоуправе. У нормативном и организационом 
смислу, то право грађана остварује се 
деловањем органа локалне самоуправе, који у 
границама закона, уређују и управљају јавним 
пословима који су у њиховој надлежности и од 
интереса за локално становништво. Суштински, 
јединица локалне самоуправе одговорна је за 
квалитетно и ефикасно вршење својих 
надлежности утврђених Уставом Републике 
Србије, законом и другим прописима.

Општина преко својих органа врши низ 
значајних надлежности. Поменимо само неке: 
доноси програме развоја, урбанистичке 
планове, буџет и завршни рачун, утврђује стопе 
изворних прихода општине, као и начин и 
мерила за одређивање висине локалних такси и 
накнада, уређује и обезбеђује обављање и 
развој комуналних делатности, доноси програме 
уређења грађевинског земљишта, доноси 
програме и спроводи пројекте локалног 
економског развоја и стара се о унапређењу 
општег оквира за привређивање у јединици 
локалне самоуправе, оснива установе у области 
социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово 
функционисање, као и друге послове од 
непосредног интереса за грађане.

У оквиру Стратегије реформе државне управе 
у Републици Србији, децентрализација је 
дефинисана као један од пет главних принципа. 
Сврха процеса децентрализације није у 
развлашћењу централних органа власти и у 
преношењу надлежности на локалне органе. 
Овај процес има свој смисао само ако обезбеђује 
квалитетно задовољавање свакодневних 
потреба грађана, при чему је логично да те 
потребе најбоље могу задовољити локални 
органи власти, који су и најближи грађанима.

Посматрано са аспекта односа локалне 
самоуправе и органа републике, треба рећи да 
органи и службе јединице локалне самоуправе 
дају иницијативе за уређивање односа од значаја 
за локалну самоуправу и за предузимање мера за 
решавање питања из оквира права и дужности 
јединице локалне самоуправе. У том смислу они 
подносе представке, дају предлоге у погледу 
поступања органа Републике и територијалне 
аутономије, траже мишљење од надлежног 
органа Републике и територијалне аутономије, у 
вези са применом закона и других прописа, који 
су од непосредног утицаја на развој и 

Основни концепт локалне самоуправе у Србији 
дефинисан је као право грађана да управљају 
јавним пословима од непосредног, заједничког и 
општег интереса за локално становништво, 
непосредно и преко слободно изабраних 
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ТИМСКИ РАД НАЈВАЖНИЈИ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ

УЛАГАТИ У ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ЗА РЕФОРМУ - 
КВАЛИТЕТНИ КАДРОВИ

Мр Игор Вукоњански, помоћник Министра за

државну управу и локалну самоуправу

Развијање менџерских вештина и 
способности је фундаментални захтев за 
реформу и унапређење јавног сектора у 
локалним заједницама.
Послови и зараде се морају поставити на 
новим темељима, тако да се вреднује рад. 
Тај процес значи увођење менаџмента 
учинка, праћење и оцењивање запослених и 
награђивање најбољих.
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Основни узрок неефикасности локалних 
институција јесте одсуство политичког 
конзенсуса и стратешког јединства између 
политичких партија, што доводи до поделе 
ресора и власти у органима локалне управе. 
Последице таквог стања су:

1) одсуство стратешких развојних планова;

2) заступљеност  уопштених  акционих
 планова развоја;

3) неефикасна организациона структура;

4) неадекватна кадровска политика.

Најчешће, прва и област с којом се започињу 
реформе у јавном сектору је унапређивање 
управљачке и организационе ефикасности, што 
подразумева реорганизацију и преструктуирање 
јавног сектора, у циљу функционалног 

По узору на неке моделе и принципе 
тржишних економија које се у нашим условима 
примењују и у јавном сектору, треба 
благовремено припремати запослене у 
локалним самоуправама да понесу и изнесу 
терет реформи. Системски приступ,  
методичност, знање о функционисању 
организација, је сложен и компликован 
процес. Развијање менџерских вештина и 
способности је фундаментални захтев за 
реформу и унапређење јавног сектора у 
локалним заједницама.

Ефикаснији и ефективнији рад локалних 
самоуправа уз мање буџетске расходе (што 
значи да се јавни сектор понаша и мери по 
принципима тржишне економије), само је једна 
од фаза свеобухватне реформе. Неће бити 
довољно само смањивати број запослених по 

побољшања и ефикаснијег реаговања на потребе 
грађана. Осим тога, тај процес укључује и 
координацију и повезивање између различитих 
нивоа, међуфункционалну сарадњу, унпређење 
људских ресурса као и активности организације 
тренинга и селекције међу постојећим кадровима. 
Подизање мотивације и задовољства запослених, 
који укључује преиспитивање система плата, 
награда и промоција запослених, са становишта 
професионалне одговорности, поштењa и личног 
интегритета, други је кључни предуслов.

Закон о државним службеницима, који је у 
целини ступио на снагу 1. јула 2006, на 
свеобухватан начин је уредио права и дужности 
државних службеника у Републици Србији, у 
с к л а д у  с а  п р и н ц и п и м а  Е в р о п с к о г  
административног простора. У складу са 
Стратегијом реформе државне управе, овај закон 
је промовисао такозвани „ужи” концепт државног 
службеника, према којем су државни службеници 
запослени само у органима централне државне 
администрације, али не и у органима аутономних 
покрајина и локалне самоуправе.

Док је ступањем на снагу Закона о државним 
службеницима започета и у неким сегментима 
заокружена реформа службеничког ситема у 
државној управи, положај запослених у локалној 
самоуправи и даље се уређује применом 
затеченог и већ по мало архаичног Закона о 
радним односима у државним органима.

УЗРОЦИ ПОСТОЈЕЋИХ ПРОБЛЕМА И
ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕФОРМСКЕ ЗАОКРЕТЕ

остваривање локалне самоуправе и за рад органа 
јединице локалне самоуправе, те учествују у 
припреми закона и других прописа чија је 
садржина од посебног значаја за остваривање и 
развој локалне самоуправе. Како су главни 
носиоци вршења послова државне управе: 
органи државне управе на централном нивоу и 
јединице локалне самоуправе, свака општина 
мора бити способна да обезбеди ефикасно и 
квалитетно обављање своје надлежности и да се 
стара о задовољавању свакодневних потреба 
грађана. То значи да се у значајној мери повећава 
одговорност локалних власти, а побољшање рада 
локалне самоуправе значи трагање за бољим 
стандардима ефикасности и делотворности.
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1 ПОЧЕТНА

За оне који остају, послови и зараде се морају 
поставити на новим темељима, тако да се 
вреднује рад и да се најбољи промовишу. Тај 
процес значи увођење менаџмента учинка, 
праћење и оцењивање запослених и 
награђивање најбољих.

Поред перманентних активности у спровођењу 
већег броја програма и пројеката подршке 
локалним властима, у вези са обучавањем 
запослених у општинским управама, како би се 
ојачали њихови капацитети у креирању 
политика, припреми и имплементацији 
пројеката и програма, активности Министарства 
за државну управу и локалну самоуправу односе 
се и на израду закона којим ће се регулисати 
права и обавезе запослених у управама 
јединица локалне самоуправе, на сличан начин 
на који је то уређено за државне службенике на 
централном нивоу.

Да би се створило ново окружење у јединицама 
локалне самоуправе, нужно је развити јасну 
стратегију која обухвата:

1) методологију описа сваког радног места и 
његово сагледавање у ширим организационим 
оквирима, као и одређивања односа са другим 
релевантним радним местима унутар 
организационе јединица. Тако ће се створити 
општа слику о радном месту, као и природи посла.

2) описивање радног места треба да буде 
такво да обухвати кључне активности и 
очекиване резултате. За сваку активност се 
одређује очекивани резултат, на основу којег се 
у току рада процењује укупан учинак и квалитет 
рада извршиоца. 

3) што јасније дефинисање профила 
извршиоца  у односу на потребе радног места. 
Поред стручних и радних способности, од 
запослених се већ сада очекује поседовање 
високог нивоа личног интегритета и морала, као 
и непристрасности и професионалности у односу 
са грађанима.

4) креирање одговарајућих едукативних 
програма прилагођених фактичком стању у 
локалним самоуправама и профилу запослених, 
у циљу унапређења њихових личних 
професионалних потенцијала.

5) стварање нове типологије управљачких 
кадрова, посредством мреже тренинг менаџера 
на локалном нивоу, који ће руководити 
променама у новим условима, ради развијања

мери ефикасности. Они запослени који се буду 
суочили са губитком радног места морају бити 
припремљени за то, посебно млади. У новим 
околностима треба препознати нове изазове и 
нове каријере у приватном сектору. Предуслов 
за то су адекватни тренинзи, образовање и 
додатно стручно усавршавање.

Обуке које су реализоване у оквиру 
пројекта „Програм обуке за локалну 
самоуправу“, који се спроводи уз 
финансијску подршку Европске уније, 
представљају само један корак на 
путу реформи локалне самоуправе.
Кроз три четвородневне радионице и 
четири модула, учесници су имали 
прилике не само да упознају основе 
управљања људским ресурсима, обуке 
запослених, стратешког менаџмента и 
управљања пројектним циклусом, већ и 
да размене искуства и створе основе 
за будућу сарадњу.
Иницијатива попут ове је пропозната као 
веома значајна, како од стране 
Министарства, тако и од стране учесника 
радионица, а посебно у контексту 
усавршавања и оспособљавања 
запослених на локалном нивоу за 
преузимање нових одговорности 
проистеклих из процеса 
децентрализације и интеграције 
Републике Србије у Евопску унију.

Програм обуке за локалну самоуправу
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вештине комуникације, способности да се 
заступају нове идеје, обезбеђивања поверења и 
подршке на свим нивоима у окружењу и решавања 
конфликтних ситуација у међуљудским односима.

Из овако дефинисане стратегије произилази да 
реформа постојећег система локалне самоуправе 
подразумева стварање новог система, са новим 
типом менаџера и извршилаца. Како је први корак 
у овом правцу реформа постојећег система на 
основу функционалне ревизије, уз доношење 
системских прописа, постављени циљеви су 
основни предуслов за концептуализацију новог 
јавног менаџмeнта у локалним самоуправама. 
Активност Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу на реализацији програма 
обуке запослених у локалној самоуправи, има за 
циљ јачање кадрова који ће бити способни да 
реформске промене изнесу до краја.
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